Készen állunk az újabb
kormányzati ciklusra

Májusi programok

A választási kampányról, annak tanulságairól és a város
fejlesztéséről kérdeztük Szabó Tamás polgármestert.
Interjú a 3. oldalon

Szenvedélyes politikusnő

Összeállításunkban olvashatnak
a következő hónap kulturális és
sport eseményeiről.
Programajánló a 6-7. oldalon

A Főnix Fészek Műhelyház legutóbbi
előadásán a Zrínyi Ilona című
monodrámát láthatta a közönség.
Írás a 11. oldalon

Jászkürt
Új folyam 7. év 17. szám (XXX./17.)
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Jászberény város lapja

Digitalizációval a versenyképességért

Közlekedés és
közbiztonság
Már tavaszias időben, április 18-án,
szerdán 15 órai kezdettel tartotta
nyílt ülését Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen
a fő témát a katasztrófavédelem és a
közbiztonság jelentette.
Munkatársunktól

Az első alkalom hatalmas sikerén felbuzdulva április 20-án pénteken megrendezték a II. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferenciát. Az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusán megrendezett eseményen a kistérség vállalatvezetői, illetve önkormányzati vezetői elméleti és gyakorlati példákon keresztül
tekintették át a digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásának módjait.
Halász Lajos - Taczman Mária
„A digitalizáció nagy kihívást jelent a cégek számára. Elengedhetetlen,
hogy a versenyképesség jegyében a vállalkozások gyorsan tudjanak alkalmazkodni a gazdaság dinamikus átalakulásához. Ehhez többek között jól képzett
munkaerővel kell rendelkezniük a vállalkozásoknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan változásra lesz szükség az
oktatásban” – mondta köszöntő beszédében dr. Rédei István, a konferenciát
megszervező Jászsági Menedzser Klub
Egyesület elnöke. Az idén másodszor

megrendezett konferencia célja, hogy
a jászsági kistérségben működő cégek,
illetve a regionális és települési vezetők számára olyan fórumot teremtsen,
amelynek segítségével a mindenkori kormányzati célokkal összhangban
közösen fogalmazhassák meg aktuális
gazdasági és területfejlesztési céljaikat,
az együttműködés irányait.
Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy
Károly Egyetem rektora éppen Törökországból érkezett, erről a tanácskozásról pedig Nagyváradra indult tovább.
Mégsem mondta le a részvételét, mert

fontosnak tartotta és tartja a Jászság és
a felsőoktatás egymásra találását, szorosabb kapcsolatának kialakítását. A vállalkozásokkal közösen gondolkodva
képzeli el az együttműködést, a tudás
hasznosulását a termelésben. Házigazdaként jó munkát kívánt a tanácskozóknak az egyetem jászberényi campusa dísztermében.
Dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja elmondta,
hogy őszinte csodálója a Jászságnak,
a jászok összetartásának, egymás segítésének, kreativitásuknak. A Jászság
márkának számít az egész országban.
Valahol itt ered a Jászság kiemelkedő
versenyképessége, ami egyes gondolkodók szerint az egyéni képességek kibontakoztatása. Ebben élen jár a Jászsá-

A Jászság csodálatos virágai
A Jászság növénycsodáiról tartott előadást Urbán Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Jász-Nagykun-Szolnok
megyei helyi csoportjának elnöke a
Jászok Egyesületének márciusi összejövetelén a Pest Megyei megyeházán.

szerencsére észrevétlenül – süllyed, ami
azonban napjainkban már nemigen jár
földrengésekkel, noha néhány évtizede
azok még voltak.
A Jászság, ez a 35x40 kilométeres,
szabálytalan alakzatú terület a vízsza-

bályozások előtt egy óriási mocsárvilág
volt, ahová a vizet a Mátra déli lejtőiről
hozta le a két nagy vízfolyás, a Zagyva
és a Tarna, valamint még számtalan kisebb-nagyobb ér.
folytatás a 8. oldalon 

Az előadó apai ágon jász redemptus
családból származik, anyai ágon pedig
a Kiskunságból, így a Hármas kerület
több településén érzi otthon magát –
mondotta bevezetőjében.
Előadásában Urbán Sándor kifejtette, hogy az ősi Jászság az alföldi
síknak jól körülhatárolható, kis sík
medencéje, melynek legmélyebb része Jászjákóhalma környékén van, a
Zagyva és a Tarna találkozásánál. Ez a
süllyedék a mai napig folyamatosan –

jászsági műszakivizsga centrum
5100 Jászberény, Alsómuszály 66. (boldogházi út)

● Ingyenes műszakivizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj)
● Nemzetközi és belföldi szállítás.

Tízmilliárd új technológiák
megismerésére
Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős
államtitkára Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a rendezvény fővédnöke szívélyes üdvözletét hozta, akiről
a Kossuth Rádió aznap reggeli, Orbán
Viktor miniszterelnökkel készült interjújából – a mostani kormány tagjai közül – elsőként derült ki, hogy negyedik
kormányában is számít rá a miniszterelnök. Közösen kiérlelt gondolataikat
azonban elhozta az államtitkár.
folytatás a 4. oldalon 

Átadták a megbízólevelet
Április 25-én, 14 órakor ünnepélyes
keretek között adták át Pócs János,
megválasztott országgyűlési képviselő megbízólevelét a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dísztermében.

választással kapcsolatos adatokra. Elmondta, hogy a választások alkalmával
minden zavartalanul zajlott, rendkívüli
esemény nem történt.
folytatás a 3. oldalon 

Kazsimér Nóra
A megjelenteket a Jász-NagykunSzolnok Megyei 02.
számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke,
dr. Szabó Csaba üdvözölte, aki megköszönte a résztvevők
szakértő munkáját,
majd rövid értékelő beszédében kitért
a Jászságot érintő,

Bognár Mária

N. V. G. - TRANS KFT.

gi Menedzser Klub, amelynek gratulált
a második gazdasági fórumához, amelyet tisztének megfelelően megnyitott.

Szabó Tamás polgármester köszöntötte az ülés kezdetén két fő híján teljes
létszámban megjelenő, határozatképes
testületet, az önkormányzat és a sajtó
munkatársait, valamint azokat, akik
valamilyen módon érintettek voltak a
napirendi pontokat illetően. Közvetítette dr. Tóth Péter rendőr ezredes kérését, hogy az általa jegyzett beszámolót első napirendi pontként tárgyalja
a testület. A sorrendi módosítást 13
egybehangzó igennel elfogadták, így
dr. Tóth Péter beszámolója következett Jászberény város közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről, valamint az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Az előadó szóbeli kiegészítésében
kiemelte, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 768-ról 524-re csökkent. Ezenfelül a kiemelt bűncselekmények, a lopások és a lakásbetörések
számában is csökkenés figyelhető meg.
Azonban a közlekedésben sajnos céljaik csak részben teljesültek. A balesetek
Jászberény lakott területén 17-ről 21-re
emelkedtek, melyek közül kettő halálos
kimenetelű volt.
folytatás a 2. oldalon 

Tehergépkocsi, Újdonság!
kamion,
lassújármű Személygépkocsi
gumiszerelés
és motor
vizsgáztatás is. soron kívül!

Állapotfelmérés
során felmerült
hibák
javításának
azonnali
lehetősége.

Kamion és autómentés akár tréleres elszállítással is!

Személygépkocsi szerviz kedvezményes alkatrész
árakkal és rugalmas időpont egyeztetéssel.
Szerviz: 06-30/205-6710
Személygépkocsi
Műszaki vizsgáztatás: 06-30/399-6000
műszaki
Internetes bejel.: nvgtrans2@invitel.hu
vizsga
Fuvarszervezés: 06-57/415-037,
06-57/415-221, Fax: 06-57/402-022

www.nvgtrans.hu

19.900 Ft-tól

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu
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Közlekedés és közbiztonság
 folytatás az 1. oldalról
Hozzátette még, hogy a 21 balesetből 2 ittas okozó volt, mely adat az
országos átlagnál jóval rosszabb, illetve,
hogy a legtöbb baleset reggel 7 és 12
óra között következett be. Beszámolójában kitért bűnmegelőzéssel, prevencióval kapcsolatos sokrétű munkájukra
is, melyet az önkormányzattal együttműködésben, a városvezetés anyagi és
erkölcsi támogatásának köszönhetően
végeznek. Az eredményeket alátámasztotta Urbán Zoltán dandártábornok – a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének − szóbeli
kiegészítése is, melyben kiválóra értékelte a Jászberényi Rendőrkapitányság
munkáját.
Gedei József a kapitányság létszámának alakulásáról, esetleges munkaerőhiányról érdeklődött, de a dandártábornok megnyugtatta a jelenlévőket,
miszerint a létszámhiány, ami a beszámolóban is felmerült, csupán egy minden szervezetnél fennálló fluktuációs
hiány, ami nem okoz rendellenességet
a működésben. Az anyaghoz kapcsolódóan Balogh Béla néhány szóban
felhívta a figyelmet a múlt évben a
Jászságba nagyszámban érkező külföldi
munkavállalókra és ezzel összefüggésben a lakosság biztonságérzetére. Ezen
belül is érdeklődött, van-e intézkedési
terve a rendőrségnek a helyzettel kapcsolatban. Urbán Zoltán válaszában
kifejtette, hogy a Megyei Rendőr-főkapitányság fél évvel ezelőtt intézkedési
tervet készített el a Bűnmegelőzési és
a Bűnügyi osztály közreműködésével,
illetve végigjárta az összes olyan céget
a Jászságban, amely külföldieket foglalkoztat, hogy anyanyelvükön jogszabályi tájékoztatókkal lássák el a
munkavállalókat. Az Ügy és Közrendi
Bizottság által tárgyalt anyagot 12 igen
és 2 tartózkodás mellett elfogadta a testület.
A továbbiakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak.
Az anyagban települési támogatásról,
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról, a hulladékszállítási és kezelési
közszolgáltatási díj megfizetéséhez való
méltányossági hozzájárulásról, illetve
az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendeletek
kapcsán hozott a polgármester átruházott hatáskörben döntéseket. Felosztották a civil szervezetekre szánt
keretösszeget is, melyből a legnagyobb
támogatást a Jászberényi Ifjú Muzsiku-

Jászberényben, főtéren

sok Alapítvány kapta, bruttó 860 ezer
forintot. 10 igen és 4 tartózkodás mellett fogadták el az anyagot, melyből az
is kiderül, hogy a „Kossuth utcai iskola,
Klapka tanműhely kialakítása” megnevezésű projekt elkészítésének nyertes
ajánlattevője a szolnoki székhelyű KSK
Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft lett.
Következőként a JNSZ Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2017. évi
szakmai munkájáról szóló tájékoztatót
tárgyalta a testület. Fózer Tibor ezredes
szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy
tavaly az előző évhez képest a kirendeltségi területen közel 200 alkalommal
többször kértek segítséget az állampolgárok, azonban a Jászságban katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet nem alakult ki, és lakosságvédelmi intézkedésre
sem volt szükség. Matuska Zoltán megyei igazgató kiegészítést tett, mely szerint az esetszámnövekedés az időjárási

volt, mindössze a tavaszi időszakban
vált szükségessé az elsőfokú védekezés
a Zagyván.
Más képviselő arról érdeklődött,
hogy mióta a kéményseprés nem kötelező és mindenki saját maga dönti
el, hogy él-e a lehetőséggel, milyenek
a hajlandósági adatok a lakosság körében? Matuska Zoltán szerint – bár
hivatalos adattal ő nem szolgálhat –
érződik némi visszaesés a balesetek terén, és van egyfajta felelős állampolgári
magatartás, melynek köszönhetően az
emberek megrendelik a kéményseprő
ipari szolgáltatást. A tájékoztatót 14
egybehangzó igennel fogadták el.
A továbbiakban a testület a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2017. évi tevékenységéről, Jászberény
város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
elnevezésű beszámolót tárgyalta. Szabó
Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy kiegé-

körülmények miatt volt tapasztalható,
valamint hozzátette, hogy az igazgatóság a kirendeltség munkájával meg van
elégedve. Elmondta azt is, hogy indokolt volt átcsoportosítani egy magasból
mentő gépjárművet a szolnoki masina
meghibásodása miatt, de természetesen
beszereznek egy új eszközt a közeljövőben. A kéményügyekkel kapcsolatban
az ezredes adott bővebb tájékoztatót.
Elmondta, hogy kéménytűz jelentősen
kevesebb volt az elmúlt évben, illetve
szénmonoxid mérgezések sem történtek nagy számban. A kéményügyek
száma inkább a jogszabályváltozások
miatt növekedett. A Zagyva védvonalával kapcsolatos érdeklődésre válaszában
megfogalmazta, hogy az árvízvédelem
az illetékes vízügyi igazgatóságok feladata, de annyit elmondhat, hogy az
elmúlt évben kiemelkedő árvíz nem

szítette a beszámolót néhány adattal
Jászberényre vonatkozóan. 232 riasztásuk volt az elmúlt egy évben, ebből
157 tűzeset, 125 műszaki mentés. Elmondta, hogy főleg a 31-es és 32-es út
forgalma generálja a mentések számát.
A 157 tűzesetből 97-et meghibásodott
tűzjelzők generálták, ami megnövelte a
vonulások számát. A kifejezett tűzesetek száma 48 volt Jászberényben éves
tekintetben.
Hangsúlyosan szerepelt az írásos
anyagban a teherforgalomra utaló kiemelt kockázat. Logikus módon felvetődött, hogyan történik a kockázatok
kezelése. Az ezredes kifejtette, hogy a
31-es és a 32-es út vonatkozásában nagyon sok veszélyes anyagot szállító gépjármű halad át. A tűzoltóság rendszeres
ellenőrzéseket végez a Jászság területén,
különös tekintettel az ipari területekre.
Az azonosítással nem rendelkező kamionok rakományát prevenciós jelleggel
ellenőrzik, de összességében elmondható, hogy a szállítmányozók betartják
a szabályokat. Gedei József megragadta
az alkalmat és elmondta, hogy az ön-

Köszönetnyilvánítás

társasházi lakást

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Tel.: 06-20/566-1259.

Farkas Anikó

vásárolna magánszemély.

facebook.com/
berenycafe
Emlékezés

Szívünkben fájdalommal és
el nem múló szeretettel emlékezünk

Járomi
Vendelné

született Dóka Ilona
(1942-2017)
halálának
1. évfordulójára
Szerető családja

(61 év)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető édesanyja

Köszönetnyilvánítás

szül.: Hájas Éva (1942 - 2018)
jászberényi könyvelő
temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal,
bármely módon mély
fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Emlékezünk
Egy éve, hogy nincs velünk
a szeretett férj, -édesapa

Sárközi István
Csonti
1944-2017

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szerettünk

Kovács Zoltánné

kormányzatnak is felelőssége, hogy
Jászberény olyan terület legyen, ahol a
veszélyes anyagok kevésbé haladnak át,
ezért kiemelte, hogy a város lakosságával együtt már nagyon várja az elkerülő
út harmadik ütem megépítését, melyre
remélhetőleg 2-3 éven belül sor kerül.
Szabó Tamás polgármester erre reagálva
elmondta, hogy ennél azért szűkebbre
tudják venni a megépítés idejét.
Az egyes adótárgyú önkormányzati
rendeletek módosítására előterjesztésből kiderült, hogy bővült az adóigazgatási iroda elektronikusan intézhető
ügyeinek köre az idegenforgalmi adóban teljesíthető elektronikus eljárásokkal. Továbbá a Jászberényben állandó
lakcímmel rendelkező adózók részére
a polgármester javaslatot tett az alacsonyabb kommunális adómértékek
egységes alkalmazására, amit 11 igen,
1 nem és 2 tartózkodás mellett szavazott meg a testület. Ezek szerint 100
négyzetméter alatti lakások esetében
0 forint a fizetendő megállapított adó,
100-140 négyzetméter között hatezer,
140-210 négyzetméter között 12 ezer,
210 négyzetméter fölött pedig 24 ezer
forint.
A betöltetlen gyermekorvosi körzet ellátási szerződéséről szóló szándéknyilatkozat kapcsán megszavazott
előterjesztés alapján a továbbiakban
dr. Andics Boglárka – a praxisengedély,
működési engedély megszerzését követően – vállalja az V. házi gyermekorvosi
körzetben a házi gyermekorvosi, valamint az iskola és ifjúsági-egészségügyi
feladatok ellátását a Thököly út 13.
szám alatt levő orvosi rendelőben.
Az előterjesztés a köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemények kialakítására
anyagban megszavazásra került négy
városi iskolai intézmény szervezeti átalakítása. A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet egyes
intézményi alapfeladatait csökkentik,
valamint a felvehető tanulólétszámban is lesznek változások. A Jászsági
Apponyi Albert intézmény esetében
mindössze a név változik, melybe vis�-

Varga Józsefné
szül.: Szabo Erzsébet (1946-2018)

„Elmentem, mert mennem kellett, de
a szívetek mélyén örökké veletek leszek.”
Köszönet és hála mindenkinek, akik
tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki, mély
fájdalmunkban bármi módon osztoztak.

Gyászoló család

Bennünk él egy arc,
egy meleg tekintet,
egy simogató kéz,
egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt,
a végtelen szeretet,
amit tőlünk senki
el nem vehet.

szakerül a Gróf előtag. Az átszervezés
leginkább a Jászsági Általános Iskola
Bercsényi Miklós Általános Iskola Tagintézményét érinti, mely önálló intézményként, immáron Bercsényi Miklós
Általános Iskola néven működik tovább. A Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája három
új szakképesítés megszerzését kínálja
majd a diákoknak: motorfűrész-kezelő,
húsipari termékgyártó valamint szociális gondozó és ápoló.
Az alapítványok támogatásáról
szóló előterjesztésben foglaltak szerint
a sportfeladatok támogatására szánt
keretösszegből a képviselő-testület a
Cori-Kör Alapítvány részére összesen bruttó 750 000 forint támogatást
szavazott meg, elsősorban működési
költségekre és sportrendezvények megszervezésére. Ezenfelül bruttó 900 000
forint támogatást ítéltek meg a sportlétesítmények használati díjának kerete
előirányzat terhére, szintén a Cori-Kör
Alapítványnak.
A 45 benyújtott pályázatból a civil szervezetek pályázati támogatására
keretösszegből az alábbi szervezetek
támogatásban részesülnek: Szeretet
Fénye Közhasznú Alapítvány, Egyházi
Iskoláért Alapítvány, Talentum Alapítvány, Liska József Alapítvány, Kutyákkal az Életért Alapítvány, Jászberényi
Tűzoltók Közhasznú Alapítványa,
Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa, Gyermekcentrum Alapítvány, valamint a Tehetséget
2000-re! Alapítvány.
A Kulturális programok kerete elnevezésű előirányzat felosztásáról is
döntöttek, melyre a keretösszeg 2 520
000 Ft volt. A 19 szervezetből az alábbi 5 alapítvány részesült támogatásban:
Csángó Fesztivál Alapítvány, Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány, Jászsági
Évkönyv Alapítvány, Jászberényi Ifjú
Muzsikusok Alapítványa, valamint a
Székely Mihály Kórus Közművelődési
Alapítvány. Az előterjesztéseket követően rövid szünet következett, majd az
ülés zárt ajtók mögött folytatódott.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szeretett hozzátartozóm,

Birgés Sándorné

szül. Benke Margit (1928-2018)
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmamban,
együttérzésemben osztoztak.
Köszönet a Szent Klára Idősek
Otthona vezetőségének és
dolgozóinak odaadó,
lelkiismeretes munkájukért.
Szerető hozzátartozója
Emléke szívünkben él
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Készen állunk az újabb kormányzati ciklusra
adat. Ennek során lehet hibázni is, de
olyan nagyot, amit az ellenzéktől várni
lehetett, már nem.
Ez így nagyon simának tűnik – és
hozzátehetjük utólag, hogy az is volt
–, ám menet közben inkább viharos
volt, mint nyugodt a mi lelkivilágunk is.
Az nem vitatható, hogy erős ellenszélben kellett kampányolnunk.
Van, amit jobb, ha elfelejtünk, és nem
rágódunk rajta. Különben is az olvasók ugyanúgy találkoztak azzal a sok
inkorrektséggel, az elért
eredményeket
letagadó,
meghamisító állításokkal,
sőt személyes becsmérlésekkel és légből kapott
hazugságokkal, amelyekkel le akarták rombolni
azt a képviselői képet itt
helyben, és azokat a kétségtelen
eredményeket
országosan,
amelyekkel
szemben valós alternatívát
nem tudtak nyújtani. Az
viszont elgondolkodtató,
hogy egy ilyen mértékű és
egyértelmű győzelem után
egyesek nem képesek elfogadni az eredményt. Alpári
hangon kommunikálják,
hogy minden csalás volt,
amit még a vereség fájdalma sem indokolhat. Beszédes, hogy a választások
eredménye miatt szervezett
első nagy Kossuth téri tüntetésen még a kormányt
szidalmazták, a másodikon
viszont már rádöbbentették a tömeget, hogy az ellenzéket kell leváltani.
Polgármesteri munkája mellett,
hogy építette be a kampányt a mindennapjaiba? Mi volt az elméleti
alapvetés?
A kérdésben érzek valami távolságtartást, hogy ez a feladat távol esik
a városvezetéstől. Ebben van is némi
igazság, de átéltem már 2002 óta öt
választási kampányt, az én aktív részvételemmel. Így volt mire alapozni.
Ami a kampány üzeneteit illeti, két
részre lehet szétválasztani. Egyrészt észérvekkel kell meggyőzni az embereket,
közelíteni egymáshoz a gondolkodásunkat bizonyos témákról, feladatokról, másrészt fontos érzelmi alapon

rokonszenvet kelteni magunk iránt. A
győzelmet sosem kell megmagyarázni,
de úgy gondolom, hogy az észérvek kimondottan jól működtek, az érzelmek
csatájában pedig legalább kompenzáltuk azokat a nemtelen eszközöket,
amelyeket az ellenzék használt.
Voltunk több jászsági fórumon,
ahol nyíltszíni taps fogadta Szabó
Tamást, Jászberény polgármesterét.
Meglepődött?
Ezekre a pozitív érzelmekre is utaltam az előbb. Az elmúlt nyolc évben,

Átadták a megbízólevelet

volna létre az a példátlan siker, melynek
köszönhetően kormánypárti képviselőként harmadjára is az emberek és az
igazság szolgálatába állhat. Büszkén kijelentette, hogy a Jászság országosan is
átlag fölött teljesített, hiszen több mint
4000 új szavazóval bővült idén a mellettük álló, nem valaki vagy valami ellen,
hanem egy közös értékrend érdekében
szerveződő résztvevők létszáma. Köszönetét fejezte ki a polgármesterek, jegyzők, önkormányzati dolgozók valamint
a gazdasági vezetők munkájáért, akik
jelképes kapocsként működnek a kormány és az emberek között, megteremtve így a méltán híres jász egységet.
Végezetül hozzátette, hogy most
még keményebb elvárásoknak kell majd
megfelelniük, de szerencsére olyan miniszterelnököt választottak az állampolgárok, aki az ország érdekében „mindig
véghezviszi, amit a fejébe vesz.” Zárásként elmondta, minden település, minden család, minden ember fontos, mert
soha nem a hatalomnak van igazsága,
hanem az igazságnak van hatalma.
A megbízólevél ünnepélyes átadását követően Szabó Tamás polgármester pezsgős koccintásra invitálta a megjelenteket.

Véget ért a 2018-as országgyűlési választás – és hála Istennek, vele a kampány is. Furcsa ez egy újságíró szájából,
aki a rendszerváltás óta valamennyi
választásról örömmel tudósított. Ha
az eredményt nézzük, egyértelmű,
hogy a 23 jelölt felkészítő csapatából
a legeredményesebb a győztes Pócs
Jánosé lehetett. Kampányfőnökével,
Szabó Tamás polgármesterrel a tanulságokat vontuk le, de ennél egy kicsit
messzebb is jutottunk.
Halász Lajos
Tudósítóként szerkesztőségünk
a választási kampány időszakában
tizennégy jelölti fórumon vett részt
– nem beszélve a kisebb-nagyobb sajtótájékoztatókról és flashmob-szerű,
az országos politikusok érkezésére
összerántott alkalmakról. Ön, mint
kampányfőnök valószínűleg legalább
ennyi rendezvényen volt. Hogy bírta?
Kétségtelen, hogy Pócs Jánosnak
nagy a képviselői működési körzete, hiszen a 18 jászsági település mellett még
ide tartozik Újszász és Tiszasüly lakossága is. Minden településen legalább
egy nagy telt házas fórumot rendeztünk, Jászberényben pedig ötöt. Kettő
kivételével mindegyiken ott voltam, de
a fáradtság nem játszhatott szerepet.
Odafigyelek a fizikai állapotomra, és
talán jó géneket is örököltem, mert ha
este fáradtan fekszem le, reggel akkor is
frissen, újult erővel kelek fel.
Nem is sajnáltatni akartuk a nagy
munka miatt, hiszen nyilván vannak
olyan feladatok, amelyek miatt adott
esetben az életvitelét is átrendezi az
ember. Mielőtt a részletekbe belemerülnénk, megkérdezzük, hogyan
summázza a választásokat?
A résztvevők nagy száma is jelezte
a felfokozott érdeklődést az országgyűlési képviselő pozíció iránt. Nekünk
szerencsére helyzeti előnyünk volt, hiszen a Jászság lakói Pócs János részéről
megtapasztalták az elmúlt nyolc évben
azt az aktivitást, amit elődeitől korábban soha. Adottak voltak az eredményei, a segítőkészsége, amire ha úgy
tetszik, emlékeztettük a választókat.
De sokakat nem is kellett! Ehhez jött
az országos Fidesz-kampány intenzitása, az emberek Magyarország szerte és
itt is megértették, hogy ebben az újabb
négy évben bőven lesz tennivaló, fel-
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A választókerülethez tartozó 20 településen a választói névjegyzékben
szereplők száma 71 104 fő volt.
Átjelentkezett 1500 választópolgár, a külképviseleti névjegyzékben pedig 235 fő szerepelt. Összesen 72 839
választópolgár volt jogosult szavazatát leadni. A 83 választókerületi szavazókörben 47 033 fő jelent meg, s 1564
szavazatot adtak le külképviseleten, il-

letve átjelentkezéssel. A részvételi arány
68, 35%-os volt. A továbbiakban kitért
a 23 jelöltre, akik közül a legtöbb, 24
549 szavazatot Pócs János kapta, melynek megfelelően a 02. számú egyéni választókerület országgyűlési képviselője
lett a következő 4 évre.
Sok sikert kívánt munkájához, majd
átadta a szót Pócs János képviselőnek,
aki beszédében kifejtette, hit, szeretet,
alázat és összefogás nélkül nem jöhetett

amióta Jászberény polgármestere vagyok, mint a közösség „lelki fővárosának” vezetője, mindig kifejezetten
szem előtt tartottam a Jászság érdekeit.
Egy ilyen barátságos pozícióból, és a
jászberényi tevékenységem hitelességével természetesen meggyőzőbb volt
a választók szíves figyelmébe ajánlani
Pócs Jánost.
Mielőtt elkanyarodnánk a kampány témájától, azért említsünk meg
egy, pontosabban inkább két olyan
sikert, ami Jászberény városnak és a
Jászságnak egyaránt örömet okozhat. Biztos tudja, melyik két ígéretre
gondolunk…

Valóban, két fontos célkitűzésről
van szó. Ezek közül a régebbi, a akutabb, az elkerülő út harmadik szakaszának megépítése. Ha úgy tetszik,
ez még mindig „csak” ígéret, de azok
sorában az utolsó, és Orbán Viktor miniszterelnök szájából hangzott el. Az
ország gazdasági állapotát, a 4% körüli
GDP növekedést tekintve minden reményünk meg van arra, hogy a 32-es
út átépítését követően nyomban megkezdődik az elkerülő út megépítése is.
A választások utáni első munkahéten
Pócs János képviselő úrral
Homolya államtitkár úrnál
jártunk a részletek megbeszélése érdekében. A másik
ígéret a mi kezdeményezésünk nyomán hangzott
el, miszerint kapja meg
Jászberény a megyei jogú
városi stallumot, és az ezzel
együtt járó kiemelt figyelmet. Korábban itt a megyében minden hivatalos
fórum – beleértve Szolnok
városát is – felsorakozott
mögénk, és az elvi támogatást a Fidesz és a kormány
vezetőitől is megkaptuk.
Ez még így is rengeteg gyakorlati munkával jár, míg
az új országgyűlés döntése
bekövetkezik.
Lehet azt mondani,
hogy a jövő évi választásokig a harcosabb kampányfőnöki stílust átveszi
a városépítő polgármester szerepköre?
Egy polgármester számára a középpontban
mindig a városa, annak
építése, boldogítása kell, hogy álljon.
És nálunk ez is történik. Aki körbe
jár a városban, az látja, hogy a közbeszerzések különböző fázisában lévő – a
Jászkürt Újságban korábban már előre
jelzett – építkezések elkezdődtek. Már
terepen dolgoznak az építők a bölcsődénél, az állatkert látogatóközpontján,
a fogyatékkal élők új épületén. Az előmunkálatok tapasztalhatók a piacnál,
ahol május végére vonulnak fel teljes
erővel a kivitelezők. Itt a játszótér helyére ideiglenesen némi fedéssel is rendelkező asztalok kerülnek, ugyanúgy,
mint a Szövetkezet úttal párhuzamos,
széles parkolóba. Kezdődik a felvo-

nulás a Bercsényi úti iskolánál, ahol a
hőszigetelés, nyílászáró csere és a fűtési
rendszer korszerűsítése történik meg.
Tapasztalható a postával szembeni
parkolónál is, hogy ott is beindulnak
a munkálatok. Számos más helyen
egy-két lépéssel még hátrébb tartunk:
a Malom projekt milliárdos értékű beruházása nyílt nemzeti közbeszerzést
igényel, amit végig kell vinni. Türelmünkre lesz szükség, kényelmetlenséget fog okozni, de az újért, a szépért a
legkevesebb, hogy ezt elviseljük.
Tehát ha jól értjük, akkor „arccal
az építkezések felé”?
Egy szóban válaszolva: igen! Kicsit
részletesebben: nemcsak építkeznünk
kell, de nyugodtan élni is jogunk van
a városban. Ezért, mint polgármester
„békeidőben” is minden nemtelen,
elvtelen politikusi előnyhajhász, ne adj
Isten hazug támadástól hivatalomnál
fogva megvédem a város lakóit és a
munkatársaimat. Így tettünk feljelentést a hivatal dolgozóinak becsületébe
gázoló, a Facebook nagy nyilvánossága
előtt rágalmazó személy ellen. És nem
hagyom szó nélkül azt sem, ha zárt
ülésről hamis, valótlan információkat
hoznak ki politikusok.
Visszakanyarodva az interjú első
részéhez – bár még messze van a jövő
ősz –, fog-e magáért is kampányolni
Szabó Tamás?
Átgondoltam már a következő
polgármesteri ciklussal kapcsolatos
személyes indítékaimat és ambícióimat. Négy feltételt állítottam fel,
amelyek teljesülése esetén benevezhetek egy újabb ciklusra. Az első kettő
ebből teljesült: kormánypárti képviselőt választott a Jászság, és Fidesz-kormány alakulhat. Úgy gondolom, hogy
polgármesterként eredményesen ezzel
a két feltétellel dolgozhatok tovább.
A harmadik szempontom, hogy a Fidesz támogatása, a bizalom, amit most
magam mögött érzek, meg legyen
2019-ben is. A negyedik az egészségi
állapotom, hogy fizikálisan és mentálisan kész legyek erre a felelősségteljes munkára. Ez utóbbiért sporttal,
az egészségem megőrzésével mindent
megteszek. Összefoglalóan tehát úgy
gondolom, hogy itt, a Jászkürt Újság
hasábjain – a nagy nyilvánosság számára elsőként –, megerősítem: készen
állok az újabb polgármesteri megmérettetésre.

Májusfa akció

Jászberény város közterületi fáinak védelme érdekében az önkormányzat idén
is biztosít májusfa vételezési lehetőséget. A vételezés két helyszínen történik:
a Külső Pelyhespart utca folytatásában lévő úton (névtelen utca), illetve a
Kárpát utca-Messzelátó utca sarkán. A vételezhető fa mennyisége a kihelyezett
készlet erejéig tart. Vételezés időpontja: 2018. április 30-án 16 órától. Kérjük,
hogy óvjuk és védjük környezetünk szépségét!
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II. Jászsági gazdasági és
 folytatás az 1. oldalról
A kormány gazdaságpolitikájának
támogatásában az itt dolgozó külföldi
és magyar menedzserek, cégvezetők a
legjobb partnerek közé tartoznak, és a
gazdasági célok megvalósításában is kiemelt szerepet játszanak – kezdte előadását Lepsényi István. Emlékeztetett
arra, hogy a kormány az elmúlt nyolc
évben partnerei közreműködésével
előbb válságkezelési feladatokat oldott
meg sikeresen, aztán pedig stabil fejlődést ért el. A kabinet felkészül arra, miként lehet dinamikus növekedést elérni
a következő időben úgy, hogy megváltozik a világ, ezen belül a termelési folyamatok, a közlekedési és szállítási viszonyok, valamint a települések.
Lepsényi István elmondta, a magyar gazdaság nem áll rosszul a digitális
átalakulás küszöbén, hiszen tavaly 4,2
százalékos volt a GDP növekedése, ami
az európai uniós átlag duplája. Közölte, az idén 4,3 százalékos növekedéssel
számolnak, és a következő évekre is 3-4
százalék közötti, ambiciózus mutatóval
terveznek.
Az NGM államtitkára a kormány
és a vállalkozók közötti viszonyról szólva felidézte: a kabinet még 2010-ben
megfogalmazta, hogy a gazdasági prosperitás egyik záloga a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének,
termelési hatékonyságának növelése.
Ezért is fontos a negyedik ipari forradalom, a digitális átalakulás, amely az
okostelefonokban, az okos járművekben, az okos városokban, valamint az
okos vállalatokban ölt testet.
A kormány terve az, hogy minél
több magyar kis- és középvállalkozás (kkv) előtt nyissa meg az ipar a 4.0
technológiák alkalmazása felé vezető
utat. Ennek érdekében többi között a
beszállítói cselekvési programot, és áprilistól több mintavállalatot indítottak,
amelyeknél a vállalkozások megtanulhatják milyen alkalmazások jellemzik a
korszerű cégeket.
Közölte, a közeljövőben ehhez társulva mintegy 10 milliárd forintos projekt
indul azért, hogy a kkv-k ezeket az eljárásokat, tudást magukévá tegyék, és megismerkedjenek a korszerű eszközökkel.
Lepsényi István előadásában szólt arról is,
hogy a digitalizálódó ipar, a megváltozott
technológiák, az új kihívások, valamint
a robotosítás felkészült munkavállalókat
kíván, ezért ezen a területen rendkívül
sok tennivaló van. A szakképzésben például már megindult az a folyamat, amely
csökkenti a digitális analfabetizmust, és
ebben a törekvésben a vállalatoknak a
duális képzés alkalmazásával nagy szerep
jut – húzta alá.
Az államtitkár a Jászság gazdasági
súlyával kapcsolatban kiemelte: a térség koncentrált ipari szerkezettel rendelkezik, ebből a szempontból az ország egyik legfejlettebb régiójának
számít. Később a konferencia több eladója is kiemelte, hogy a jászsági kistérség gazdasági súlya nemcsak JászNagykun-Szolnok megyében, hanem
országos szinten is meghatározó.
Marc de Bastos Eckstein, a
Thyssenkrupp Components Techno
logy Hungary Kft. ügyvezető igazgatója volt az első felszólaló az államtitkár után. Angol nyelvű előadásában
kifejtette, hogy a digitális transzformáció nagy lehetőséget nyújt a vállalatok
számára, hogy növeljék az értékláncon
belüli hatékonyságot. A digitalizáció
nemcsak teljes paradigmaváltás, hanem kihívás a hagyományos iparágaknak, ugyanis megváltozik az ismeretszerzés folyamata, nota bene a tudás

termékké válik. A digitalizáció maga az
innováció mozgatója. Versenyhelyzet
alakul ki gyártók, városok és az új szereplők között
A vállalat jászfényszarui gyáregysége a
2016-ban elindított megépítését követően ettől az évtől kezdi meg működését.
„A jászfényszarui egységben egy új üzleti
modellt, új technológiát teremtünk meg,
a gépek összes adatát egy felhőbe tesszük
fel” – mondta, példaként pedig a jövő
autóját vázolta fel, ami elektromos, ös�szekapcsolt és önvezető lesz.
Moczó István jászsági származású,
közelebbről Jásztelek volt gyerekkora
színtere. Ma a 40 milliárd euró árbevételű, 140 ezer alkalmazottat foglalkoztató Oracle Magyarország és Bulgária konzultációs igazgatója. Anyacége
az elmúlt 4 évben 52 milliárd dollárt
fordított fejlesztésekre, 70-et mások tudásának felvásárlására, vagyis a magyar
GDP-nek nagyjából megfelelő összeget. Plasztikus példákat elevenített fel a
múltból és félmúltból, a hetvenes évek
japánokkal kezdődő nagy versengésétől a nyolcvanas évek globalizációs folyamatáig, a 90-es évek számítógép és
internet okozta felgyorsuló világáig.
Kettősségben élnek a cégek vezetői? A
rövidtávú talpon maradás közben kell
kitermelniük hosszútávú céljaiknak a
forrását anyagiakban és tudásban egyaránt. A vezető felelőssége a döntés,
hogy ne másolhassák le, és győzhessék le őket a konkurenseik. A Kodak
messze első volt a filmben, amíg az tekercset jelentett. Az örök második Fuji
2001-2002-ben megpróbálta a digitális filmet, és bejött neki. A Kodak nem
hitt benne, tévedett, és ma már nem is
létezik. És a változások felgyorsultak:
annak idején a Ford T-modell hosszú
évek alatt győzte le a konflist, ma pedig
az önvezető autó robbanásszerűen jelenik meg. Ugyanakkor a tőle várt balesetmentes vezetés vissza fogja vetni a
transzplantációt, amelynek legnagyobb
forrásai a szerveket tekintve a közlekedési balesetek áldozatai.
Moczó István kiemelte, hogy az
ügyfelek pluszszolgáltatásokkal való
megtartása, növelése terén a cégek számára lényeges segítséget tud nyújtani
a digitális technológiák alkalmazása.
„Egy vállalat a saját belső működésének
átalakítása nélkül azonban nem tud digitális szolgáltatóvá válni” – vonta le a
végső következtetést.
Dr. Balog Ádám, az MKB Bank
Zrt. vezérigazgatója előadásában azt
hangsúlyozta, hogy a bankszektornak is
előbb-utóbb át kell esnie a digitalizációs
fejlesztéseken. „Ez azt jelenti, hogy a
technológia egyre inkább kiváltja majd
a banki folyamatokat, funkciókat. A
referensek, bankfiókok száma csökken,
funkciójuk megváltozik, míg az ATMek száma, illetve a digitális csatornák,
portálok forgalma növekszik majd.” A
digitalizáció új küzdőterep és veszélyes
is a cégekre. Az új technológia beléptetése mindig is kockázatos volt. Emlékeztetett egy híres példára, amelyben a
cséplőgépek megjelenésekor egy család
az elsők között, erőn felül beruházva
szerezte meg az új technikát. Az sajnos
felrobbant, és siker helyett csődbe vitte a családot. A bankszektor ennél sokkal óvatoskodóbb. Boltot naponta válthatunk, autót pár évente, de bankot
csak öt százalék vált. A mai bankrendszer nyereséges, jó a portfóliója, hatósági szerepben tetszeleg, nyeregben érzi
magát, így nehezebb felismerni a vezetőinek a váltás szükségességét. Például a
biztonsági őr gyakorlatilag csak az ügy-

felek megnyugtatására szolgál, hiszen a
bankokat ma már nem fizikai erővel és
fegyverrel próbálják megfosztani értékeiktől. Számukra a kihívást a tudástechnológiával rendelkező nagy hálózatok jelentik, így a Google, az Apple és
a Facebook.
Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke az elmúlt évről szólva 11,2 százalékos növekedésről számolt be megyei szinten. Jász-NagykunSzolnok megye 1468 milliárd ipari
termelésének 82 százaléka a Jászságban
képződött, ami 1215 Mrd Ft. Az 50
legjelentősebb megyei vállalkozásából
22 található a Jászságban, többnyire az
első harmadban, az első három helyet
pedig tartósan kibérelte a Samsung, az
Electrolux és a Jász-Plasztik. A megye
62 ezer foglalkoztatottjából 24,6 ezer a
jászsági, akik munkáltatói hatvan százalékban nyereséges cégek, 34,8 százalékuk mutat ki veszteséget.
Nagy lehetőség
a digitális transzformáció
A digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásának módjait több jászsági cég (Thyssenkrupp, Jász-Plasztik Kft.,
Fortaco Zrt., Scintilla Kft., Kód Kft.,
Molnár és Társa Kft.) vezetője mutatta
be saját példa alapján.
Ifj. Kasza Lajos, a Jász-Plasztik
Kft. képviseletében tartott előadást a
piacvezető vállalat alapfilozófiájáról,
digitalizáció-automatizáció
tekintetében jövőbeni vízióiról. A cég alapfilozófiája a vevői igények gyors, rugalmas kiszolgálása, ami ma már nemcsak
a termékek előállítását jelenti, hanem
tervezési szolgáltatást is. A Jász-Plasztik
Kft. is lean vállalatirányítási rendszert
alkalmaz, ami a nem értékteremtő tevékenységek – így a hibás, selejtes produktumok, a felesleg – kiszorítását jelenti. Ifj. Kasza Lajos bemutatta azokat
a gyártási területeket, amelyekben piacvezető pozíciójuk van: így szólt a
műanyag- és az akkumulátorgyártásról, szerszámkészítésről, élelmiszeripari csomagoló termékek előállításáról,
autóipari műanyagrészek készítéséről.
Emellett foglalkoznak újrahasznosítással, háztartási anyagokkal, babagondozáshoz szükséges termékek, elektronikai alkatrészek, háztartási fehéráru
előállításával. „Nem sok olyan magyar
háztartás van, ahol ne lenne a tévében
vagy a hűtőszekrényben Jász-Plasztikos
alkatrész” – magyarázta az előadó. Vizsgáló laboratóriumban fejlesztést végeznek, valamint részesedésük van a hazai
Mercedes- és KIA-autópiacon is. A 90es évekbeli megalakulás óta fejlődik a
digitalizációs-automatizációs folyamat,
hiszen a hibamentesség, az időnyereség, a versenyképesség így optimalizálható. A hibák kiküszöbölésére a jövőbeni terveket illetően ifj. Kasza Lajos
szólt egy valós idejű adatgyűjtést végző informatikai rendszer fejlesztéséről is, amely már a gyártás során egyből elvégzi az ellenőrzést, ugyanis csak
digitalizációval lehet reagálni a hibákra
a jelen ipari forradalomban. A szűk keresztmetszet elhárítására egy automatizált gyár, az értékteremtő folyamatok
és a kollaboratív robotok szerepelnek a
célkitűzéseikben.
Uwe Horst Strater vezérigazgató
az egykori Aprítógépgyár helyén üzemelő Fortaco Zrt. szemléletét mutatta
be a témában.
folytatás az 5. oldalon 
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fejlesztési konferencia
 folytatás a 4. oldalról
A finn cég nyolc gyárral működik Európában, erdészeti kabinok,
acélszerkezetek előállítását, komplett járművek összeszerelését vállalják.
A nehézipari ágazatban az egyik legmodernebb festőüzemmel rendelkeznek. Szólt a jászberényi gyár kedvező elhelyezkedéséről is, hiszen a helyi
Fortaco hidat képez Kelet és Nyugat
között. A már 2019-re is aláírt megrendelésekkel bíró vállalat fő célkitűzése a növekedés, a technológiai beruházások, a dolgozók továbbképzése.
Az automatizáció témájához kapcsolódva előadásában képekkel illusztrálta, hogyan történik még a gyártás előtt
a folyamatok szimulációja.
Szikra István ügyvezető igazgató a közel 320 fővel működő Scintilla
Kft.-ről szólt. A csatlakozókat, villamos
alkatrészeket, autóipari termékeket
előállító vállalat már az 1996-os megalakulástól kezdve elkötelezett az automatizálás iránt. „Az autóipar nem tolerálja a hibát” – hívta fel a figyelmet.
Az emberi erőforrástól a félautomatáig,
majd az automatáig elmozduló folyamat előnyeit és hátrányait is bemutatta.
Bár az első robot érkezik a gyárba, mindenképpen a képzett munkaerő megtartására helyezi a hangsúlyt az igazgató. Így lehetséges, hogy tavaly 190
millió, idén 250 millió csatlakozó kötést készítenek. Elgondolkodtató a precizitás hibaszázaléka különböző technológiai megoldások esetén. Egymillió
termékre vetítve kézi kötés esetén hétezer, félautomata rendszerben 1,5 ezer,
automata gyártás esetén 8-10 darab a
hibás termék.
Kuti Mihály, a Kód Kft. ügyvezető igazgatója az emberi erőforrás megtartásának fontosságát hangsúlyozta.
Az építővillamossággal foglalkozó cég
szintén lean szemlélet szerint működik. A jövőre vonatkozó víziókat Ondi
Tamás gyárigazgató ismertette. A környezetkímélőbb
energiafelhasználás
mellett olyan áttörő technológiákban
gondolkoznak, mint például a dolgozók instruálása okostáblákon és kiterjesztett valóság okosszemüvegek használata.
Ifj. Molnár László, a Molnár és
Társa Kft. napi gyakorlatát és jövőbeni terveit mondta el. A cég főleg saját
márkás munkavédelmi eszközök nagykereskedelmével foglalkozik. Ezen a területen különösen fontos a számítógépes innováció a tervezésben és a főleg
távolkeletről induló logisztikai folyamatokban egyaránt. Újszerű kezdeményezésük az ipari munkavédelmi kesztyűkiadó automaták kihelyezése. Csak
a Mercedesnél 12 ilyen kiadó automatát helyeztek el, de napi kapcsolatban
vannak a Teva, a Jabil, a Haldex és a romániai Pirelli gyárakkal is.
Innováció a közszférában
Az ebéd utáni szekcióban versenyszféra és oktatás, valamint közszféra kapcsolatát vizsgálták az előadók. A szekció moderátora dr. Varró Bernadett, az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campusának főigazgatója volt.
Dr. Berács József, a Neumann János Egyetem kecskeméti karának professzora a duális képzés Magyarországi
helyzetéről szólt. Ennek lényege, hogy
az egyetemi hallgatók elméleti oktatása a felsőoktatási intézményben, gyakorlati képzése pedig a választott gaz-

dálkodó szervezetnél folyik, így adva
bepillantást a vállalati kultúrába már
a képzési idő alatt. Duális képzés az
agrár, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, természettudományi vagy szociális munka képzési területeken folyhat. Az ipar megváltozott
igényeire az oktatásnak is felelnie kell,
ezért szükségszerű a ma Magyarországon még fejlesztésre váró duális képzés felkarolása. Itt szintén szükség van
digitalizációs folyamatokra, hiszen
napi monitoringozás történik. A képzés nemzetközi horizontja is fejlesztendő terület, a fogadó vállalatok akár
hosszabb időre foglalkoztathatnák a
külföldi diákokat.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester „Jászfényszaru 25 éves tanuló város” – felütéssel kezdte előadását.
A digitalizált közigazgatásról szóló beszámolóban elmesélte saját személyes
útját a szekértől az automata autóig.
Ehhez hasonlóan jutott el Jászfényszaru a kalapgyártól a Samsungig, az ipari centrumig, a duális képzést már beindító Thyssenkruppig. A polgármester
asszony gazdasági fejlesztésként tekint
a humán infrastruktúra optimalizálásra is. Alapelv, hogy tudástőkéje van
Magyarországnak, azzal kell dolgoznia.
Igaz, hogy tanuló város Jászfényszaru,
mondhatjuk, okos város, de vitathatatlan az emberség, a humán jelenlét szerepe is. Olyan települést kell kialakítani, ahol otthonra lehet találni, miután
egy diák tanulmányai során külföldön
tapasztalatokat szerzett.
Farkas Ferenc Jászapáti város vezetői székéből folytatta a jászsági polgármesterek felszólalóinak sorát. Beszámolójában a város adta képzési
lehetőségeket ismertette. A helyi gimnázium adta opciókon túl iskolarendszeren kívüli képzéseket is igénybe
lehet venni. Szólt az egészségügyi fejlesztéssel foglalkozó Jászapáti Praxisközösség és az önkéntes tűzoltók pályázatairól, nyelvvizsgázási lehetőségekről. A
város kiemelten foglalkozik a humán
szolgáltatások és kapacitások fejlesztésével. Szintén célkitűzés a befejezett pályázatok után a megszerzett tudás gondozása, továbbvitele.
Kézy Béla, a Megacom Tanácsadó
Iroda vezetője, városfejlesztési szakember Nyíregyházáról érkezett. A tehetségbarát város fogalmát járta körbe a
gazdaság és foglalkoztatás szemszögéből. A tendenciák azt mutatják, hogy
nem a tömegtermelést végző, alacsony
bérekkel kecsegtető, nehezen élhető összeszerelő gyárak irányába kell elmozdulni. „Át fog struktúrálódni a
piac, új telepítő tényezőket kell egy településnek figyelembe venni” – figyelmeztetett. Az általa felvázolt komplex
városfejlesztési terv része a megfizethető lakás, a városi terek szépítése – ami
nem csupán letérkövezett területeket
jelent –, sétálhatóság, jól megközelíthetőség, minőségi közszolgáltatások.
Ugyanígy letelepedést segítő tényező
a jó minőségű munkahelyek megléte,
ahonnan van továbblépési lehetőség.
Ha pedig a szakmai kapcsolatokon túl
van kötődés társadalmi közösségekhez
is, még inkább van esély a fiatalok integrálására, letelepedésére. Az elképzelés fontos része a tehetséggondozás, a
pályaorientáció biztosítása, a tanárképzés és továbbképzés. „A lassan mozgó
közoktatásnak, a kultúrának szintén részévé kell, hogy váljon a digitalizáció.
A tehetségbarát városban az önkormányzat a karmester és e biztonságos

irányítás alatt a vállalkozások, a közoktatási és felsőoktatási intézmények, a
civilek úgy improvizálhatnak, mintha
egy jazzegyüttes lennének” – fogalmazta meg a második szekció egyik kulcsmondatát.
Szabó Tamás, Jászberény város
polgármestere tehetséges fiataloktól
nyüzsgő város képét festette fel előadásában. A tehetségek megtartásának eszköze városunkban a munkahelyteremtő program, az állásbörzék,
a pályázati lehetőségek, a vállalkozásokat segítő innovatív környezet, a hiányszakmák tanulóinak támogatása,
CSOK-igénylésekhez telkek biztosítása, a közbiztonság növelése. Európai
szintű közszolgáltatásnak számít például a helyi vállalkozások által finanszírozott VIP-szobák megléte a kórházban.
Gazdaság és közszféra együttműködésének eredménye a legfiatalabb óvoda,
az Angyalkert is.
Megépül
a Jászberényt elkerülő út
A konferencia eredményeit ös�szefoglaló kerekasztal-beszélgetést dr.
Dobák Mikós, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanára vezette, résztvevői a
korábbi előadók közül dr. Rédei István, dr. Balog Ádám, dr. Berács József
és Moczó István voltak. Reagálásaikban összefoglalták, hogy jelen korunkban paradigmaváltásnak lehetünk a
részesei, újfajta tudást és gondolkodásmódot hoz magával a digitalizáció,
amely most már elválaszthatatlanul
hozzátartozik világunkhoz. Ennek az
átstruktúrálódásnak a része, hogy a tanítás helyett a tanulásra, a problémamegoldásra helyeződik a hangsúly. A
gyakorlatorientált világnézetnek kiváló megvalósítója a duális képzés,
amelyre a jász vállalkozások is nyitottak. Fontos az élethosszig tartó tanulás, az egész társadalom képzése. Az
oktatás átformálásán túl az önkormányzatoknak is digitalizálódni kell.
Dr. Balog Ádám kiemelte, hogy a virtuális térben kiemelten fontos tudatosnak lenni abban, hogy mit teszünk
közzé saját magunkról. Mint az MKB
Bank vezérigazgatója összegezte, hogy
kooperatív stratégiára van szükség a
gazdaság, a közszféra, az oktatás és a
polgármesterek között. A váltás végbe kell, hogy menjen a fejekben is,
az asszimetriák egyre inkább elhalványodnak és sokkal inkább egy partneri viszony, mint hierachikus rend lesz
a versenyképesség ösztönzője.
Pócs János, a Jászság újonnan
megválasztott országgyűlési képviselője zárszavában utalt a szervező Jászsági
Menedzser Klub szimbólumára, a főnixmadárra mint a megújulás zálogára,
és emlékeztetett, hogy a jászági topvállalkozók is kétkezi munkásként kezdték. „Ahogy Európának Németország,
úgy hazánk gazdaságának a Jászság az
egyik motorja. A helyi vállalkozások
annyi adóbevételt, munkahelyet teremtettek az ország számára, hogy a térség
rászolgált az itt megvalósított állami
beruházásokra” – hangsúlyozta a Jászság országgyűlési képviselője. Kiemelte:
a kormányzat megerősítette, hogy meg
fog épülni a Jászberényt elkerülő út.
Dr. Rédei István kifejezte reményét,
hogy az elkezdett párbeszéd folytatódni
fog, hiszen a Jászság gazdasági potenciálja megköveteli a duális képzést, a tehetségbarát szemléletet és a kooperatív stratégiát.
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Májusi ajánlatok
Városi majális – A munka ünnepe
május 1. kedd
10-11 óráig Helyi tánc-, és sportcsoportok
bemutatói (Kolibri Sportegyesület, Mezei Anna,
Bagi Zoltán ének, Wing Tsun Kung Fu
gyermekcsoportja, Lehel Vezér Baranta
harcművészeti bemutató)
11 óra "Ez a kedvünkre való"
- a Viganó AMI évzáró műsora
12.30 óra Helyi tánc-, és sportcsoportok
bemutatói (Dance Fittness SE, Holdugatók
Rock and Roll történeti tánccsoport,
Zoltán Erika Tánciskola, ITF Taekwon-do,
CECAB Capoeira, Mozgásvilág Táncklub,
Lehel Melody TSE, Zumba László Tündével)
16.00 Páva Pillanatok - A Fölszállott a páva
televíziós népzenei és néptáncvetélkedő
közreműködőinek műsora
18 óra Soulwave nagykoncert
Egyéb programok: vidámparki szorakozás láncoskörhinta, céllövölde, kenuzás a Zagyván,
italozás és májális ételek fogyasztása a büfékben,
kézműves termékek vására, cukorkaárusok
édességstandjai.
Margit-sziget

Rock koncertek Rock Aréna - Jászberény 2018
május 5. szombat 17.30 óra

Fergeteges, zúzós este a rock zene jegyében.
Négy banda koncertjén csápolhatsz!
17.30 óra kapunyitás, 18 óra Magor zenekar,
19.15 óra Dorothy zenekar,
20.30 óra Ossian, 22 óra Road zenekar.
Szabadéri Színpad
Redemptio napja
május 6. vasárnap

Spirituális előadás – Inog a világ
május 3. csütörtök 18 óra
Pataky Attila, az Edda frontemberének előadása,
ahol saját spirituális élményei mellett az emberiség
helyzetéről, jövőjéről alkotott véleményét is megosztja. Ember és univerzum. Szolgálat és felelősség.
Déryné Rendezvényház
Színház – Autótolvajok
május 3. csütörtök 18.30 óra

A tizenéves Móninak nem kell egy kis zűrzavarért a szomszédba mennie, könnyen megteremti
a káoszt maga körül: hiányzó család, méltatlan
barátok, alkalmi ismeretségek, amiket jobb lenne
elkerülni. Fiúk és férfiak, de sose azok, akikre
szüksége lenne. És, hát az örök gond: hogyan
szerezzünk pénzt könnyen, gyorsan, fáradság
nélkül? Ötletben nincs hiány, kár, hogy egyik se
nyerő.
Főnix Fészek Múhelyház

1745. május 6-án írták alá a redemptiót hitelesítő diplomát, amellyel jász őseink megváltották ősi kiváltságaikat, szabadságukat. Erre
emlékezünk minden évben, kérve a történelem
urát - pásztorát, népünknek juttatott számtalan
jótéteményéért hálát adva.
15 óra Ünnepi szentmise a Főtemplomban
16.30 óra Díszünnepség a Déryné Rendezvényházban
18 óra Koszorúzás a Jászkapitány szobornál
19 óra Kamukéró – A Jászsági Hagyományőrző
Egylet előadása a Lehel Film-Színházban.
Fitness – Mozdulj Berény 4.0
május 6. vasárnap 13 óra
Töltsd ezt a délután mozgással! Ismerj meg,
próbálj ki más és más edzési lehetőségeket egy
helyen. Újra itt lesz Rubint Réka az alakformálással, az Andi Fitness aerobikkal, László Tündi
Zumbával, Kangoo Adri az ugrálós cipőkkel.
Gyere és feszegesd a határaidat!
Nagyboldogasszony iskola sportcsarnoka

Májusi sportprogramok
május 5. szombat 19 óra
Bercsényi úti Játékcsarnok
Női röplabda Extraliga 3. hely megszerzéséért,
Jászberény – UTE
május 6. vasárnap 13 óra
Nagyboldogasszony iskola
játékcsarnokában
Mozdulj Berény - Rubint Rékával
május 6. vasárnap 17 óra
Gyöngyösi Stadion!
NB III Keleti csoport: Jászberényi FC –
Füzesgyarmat labdarúgó bajnoki mérkőzés
május 10. csütörtök 19 óra
Bercsényi úti játékcsarnok
Női röplabda Extraliga 3. hely megszerzéséért,
Jászberény – UTE (ha az előző mérkőzések
nem dől el a 3. hely sorsa)
május 13. vasárnap 17 óra
Gyöngyösi Stadion!
NB III Keleti csoport: Jászberényi FC –
DVTK II. labdarúgó bajnoki mérkőzés.

május 26. szombat 8 óra
Jászberényi Állat – és Növénykert
Zagyva – Hajta Gyalogos Teljesítménytúrák
május 27. vasárnap 17 óra
Gyöngyösi Stadion!
NB III Keleti csoport: Jászberényi FC – Debreceni EAC labdarúgó bajnoki mérkőzés.

Mentőkutyás Nyílt Nap –
Mentőkutyák Világnapja
május 6. vasárnap
Mentőkutyás romkutató tréning, agility bemutató, őrző-védő kutyabemutató, agárbemutató,
Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltóság bemutatója, pónilovaglás, ugrálóvár.
Mentőkutyás Kiképzőbázis Jászberény, Borsóhalmi út

TSMT-ről mindenkinek
május 8. kedd 17 óra
A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) egy
„újraindítós” (ún. regresszív) terápia: először
rakjuk össze az érzékleteket, a gyerek tanulja meg
ezeket jó helyre "átkapcsolni", értelmezni, mert
csak akkor lesz jó a kimenet, a produktum. Az
előadó Csuhajné Szabó Tünde TSMT terapeuta.
Városi Könyvtár

Négyszállási kápolna búcsúja
május 6. vasárnap 11 óra

Dumaszínház – Életed filmje
május 8. kedd 19 óra

A fény kürtje – a kürt fénye
május 8. kedd 16 óra

A jászok kürtjének kódjai. A kürtre írt faragványokat miként lehet elolvasni és mi van ráírva?
Négy olvasási kód, közérthető üzenet, dr. Várszegi Tibor előadása.
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus
A hónap műtárgya
május 8. kedd 17 óra

A hónap műtárgya sorozatában Sashegyi Kálmán
művészetét ismerhetik meg, aki főképp táj- és
csendéletképeket festett impresszionista stílusban. Piac című festményét Bartos Kinga festőművész mutatja be.
Szikra Galéria

Kovács András Péter önálló estje - Életed filmje. Erről
a börleszkről szól, az egyes életszakaszok legnagyobb
elhasalásairól vicces és elgondolkodtató stílusban, az
est végére pedig kiderül, mindegy, melyikünk filmjét
játssza a mozigépész, nincs új sztori – csetlés-botlásaink emberiek, mélyek és egyetemesek.
Ifjúsági Ház
Kiállítás megnyitó
május 10. csütörtök 17 óra

Molnár János festő és grafikusművész kiállításának
megnyitója. Egyedi hangulatú képeiben számos
stílust és technikát alkalmaz. A művész a Jász Alkotók
Körének alapító tagja, a Magyar Kultúra Alapítvány és
a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett alkotó.
Jász Múzeum

Programok
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Májusi ajánlatok
Klubkoncert – Jazztelen
május 11. péntek 21 óra

Saját számokból álló repertoárjukban a korai
’70–80-as évek klasszikus rock hangzását ötvözik
modern blues rock és rock&roll elemekkel. A
dallamos hangzásvilágot hazánkban ritkaságszámba menő fergeteges szájharmonika és virtuóz
gitárszólók egészítik ki, és eszement dobolás teszi
feledhetetlenné.
Lehel Film-Színház Cine P’Art Club
Porteleki templom búcsúja
május 13. vasárnap 9.30 óra
8 óra Imádság „A romokban heverő keresztnél”
(Nyúl kereszt) Portelek település határában
9 óra Jótékonysági rendezvényre érkezett csoportok, vendégek keresztes bevonulása a porteleki
templomba búcsúra harmonika kísérettel.
Porteleki templom
Jótékonysági rendezvény
május 13. vasárnap 11 óra
Jótékonysági rendezvény Portelek első, romokban
heverő, út menti keresztjének megmentésére.
Köszöntő beszédet mond: Balog Gyula, a porteleki
Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Ünnepi beszédet mond: Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, és Balog Donát, Portelek önkormányzati képviselője. A jótékonysági rendezvényt
fellépésükkel támogatják: népdalkörök, énekkarok,
tánccsoportok a Jászság és környékének településeiről.
Portelek Közösségi Ház

Színház – Apácák – musical komédia
május 21. Pünkösd hétfő 21 óra
A vidám dalokból és szellemesen megírt jelenetekből álló gálaest alatt lassan-lassan megismerjük
a szereplőket, és kiderül, hogy a nővéreknek csak
a ruhájuk egyforma. Mind-mind külön személyiség, más múlttal, álmokkal és vágyakkal.
Lehel Film-Színház
Múzeumi Esték
május 24. csütörtök 17 óra
A régészettudomány mindennapjai, avagy mi
köze van Poirot-nak a CSI-hoz. Az előadó ezen
az estén Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum
vezető régésze.
Jász Múzeum
Zagyva – Hajta gyalogos teljesítménytúra
május 26. szombat 8 óra
A Hajta gyalogos teljesítménytúra már több
mint negyed százada meghatározó szabadidő- és
sporteseménye városunknak. Jászberény környékét, a Hajta-mocsár és a Zagyva-ártér természeti
értékeit mutatja be. Zagyva – Hajta teljesítménytúra 28 km, Zagyva - Bán-hegy teljesítménytúra
16 km, Zagyva menti sétatúra 10 km. A túrák
teljesítőit egyedi kitűzővel és emléklappal jutalmazzák.
Indulás és érkezés: Jászberényi Állat- és Növénykert

Színház - Chioggiai csetepaté
május 18. péntek 18.30 óra
Chioggiába a lakosság ¾ része nő, a férfiak
hónapokig a tengeren halásznak, míg a lányokasszonyok otthon csipkét vernek. Egyre nagyobb
a feszültség a nők között, ezért egy rosszul elejtett
szó elég, hogy kitörjön a csetepaté. Mikor a
férfiak hazaérnek tovább folynak a veszekedések
és eluralkodik a káosz… Carlo Goldoni vígjátékában szerelem, féltékenység, olasz temperamentum. Vigyázat, forró lesz a színpad!
Főnix Fészek Műhelyház

Kisterem
Veszett vidék
feliratos, ausztrál thriller, 113 perc (16)
május 3., 4., 5., 16.15 óra, május 6., 7., 18.15
óra, május 8., 9., 20.15 óra.

Nagyterem
Belle és Sébastien 3 - Mindörökké barátok
Színes, szinkronizált francia családi kalandfilm,
97 perc (6)
május 3., 4., 5., 7., 8., 9., 16 óra.

Arcélek,útszélek
feliratos, francia dokumentumfilm, 89 perc (12)
május 3., 4., 5., 18.15 óra, május 6., 7., 20.15
óra, május 8., 9., 16.15 óra.

Bosszúállók: Végtelen háború
amerikai akciófilm, 156 perc (12)

Színpadon az életem
francia film, 115 perc (16)
május 3., 4., 5., 20.15 óra, május 6., 7., 16.15
óra, május 8., 9., 18.15 óra.
Három hegycsúcs
német-olasz thriller, 94 perc (12)
május 10., 11., 12., 16.15 óra, május 13., 14.,
18.15 óra, május 15., 16., 20.15 óra.
Szicíliai kísértettörténet
feliratos, olasz-francia-német filmdráma,
122 perc (16)

Taxi5
francia akciófilm (12)
május 3., 4., 5., 7., 8., 9., 21 óra.

Szűzőrség
magyarul beszélő amerikai vígjáték, 102 perc (16)
május 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18 óra.

Hannah
dokumentumfilm (12)
május 10., 11., 12., 20.15 óra, május 13., 14.,
16.15 óra, május 15., 16., 18.15 óra.

Homoki kápolna búcsúja
május 27. vasárnap 11 óra

május 3., 4., 5., 7., 8., 9., 18 óra.

Kutyák szigete
amerikai animációs film, 101 perc (6)
május 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 23., 16 óra, május 13., 20., 11 óra.

május 10., 11., 12., 18.15 óra, május 13., 14.,
20.15 óra, május 15., 16., 16.15 óra.

Május utolsó vasárnapján természetesen minden
a gyerekekről szól!				
9.30 órától Kulturzug Könyvtár, Tarisznyás
műhely, népi játékok „Helyet!” Alapítvány –
Kiscsillag tanoda, Kecskebucska gyermekműhely
kézműves és játékos foglalkozása, Zoltán Erika
Tánciskola
10 órától Yakuzak SE bemutató és játékos edzés,
Kelepelő Bábcsoport			
10.30 órától Katáng Együttes
11.40 órától Pintér Zsolt mesemondó
12.00 órától Virtus Kamara Táncegyüttes:
Bengyalo a leleményes Virtus		
13.00 órától Dance Fitness SE bemutatója
Szabadtéri Színpad		

7. oldal

Májusi moziműsor

Városi gyermeknap
május 27. vasárnap 9.30 óra

Kórusok hangversenye
május 13. vasárnap 16 óra
Déryné Vegyeskar és a Magdeburgi kórus hangversenye.
Főtemplom
Múltidéző történelmi játszóház
május 18. péntek 8 órától
Minden évben egy-egy téma köré szervezik a játszóház tevékenységeit, ez alkalommal az esemény
A török félhold árnyékában címet kapta.
Jász Múzeumban és udvarán

www.jku.hu

Hang nélkül
amerikai thriller (16)
május 10., 12., 13., 14., 15., 16., 20.30 óra.
Deadpool 2
amerikai akció-vígjáték, 113 perc (12)

Sosem voltál itt
angol-francia-amerikai filmdráma, 90 perc (12)
május 17., 18., 19., 16.15 óra, május 20., 18.15
óra, május 23., 20.15 óra.
Igaz történet alapján
magyarul beszélő, francia-lengyel-belga thriller,
102 perc (12)
május 17., 18., 19., 18.15 óra, május 20., 20.15
óra, május 23., 16.15 óra.
7 vérfagyasztó nap
angol krimi (16)
május 17., 18., 19., 20.15 óra, május 20., 21.,
29., 30., 16.15 óra, május 23., 18.15 óra, május
24., 25., 26., 19 óra, május 27., 28., 20.45 óra.
A Partiállat
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 105 perc (16)
május 21., 18.15 óra, 20.15 óra.
Viktoria
színes, feliratos bolgár-román dráma, 155 perc
(12)
május 24., 25., 26., 16.15 óra, május 27., 28.,
18.15 óra, május 29., 30., 20.15 óra.

május 17., 18., 19., 20., 23., 18 óra, május 24.,
25., 26., 27., 28., 29., 30., 21 óra.
A Partiállat
magyarul beszélő amerikai vígjáték, 105 perc (16)
május 17., 18., 19., 20., 23., 20.30 óra.
Bűbáj herceg és a nagy varázslat
kanadai családi animációs film (6)
május 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 16 óra,
május 27., 11 óra.
Solo - Egy Star Wars történet
amerikai sci-fi, 150 perc (12)

A fa alatt
színes, feliratos izlandi fekete vígjáték, 89 perc (12)
május 24., 25., 26., 20.15 óra, május 27., 28.,
16.15 óra, május 29., 30., 18.15 óra.
Szörnyek és szerelmeik
színes feliratos olasz-francia-angol film, 94 perc (12)
május 31., június 1., 2., 16.15 óra, június 3., 4.,
18.15 óra, június 5., 6., 20.15 óra.
Könyvklub
magyarul beszélő amerikai vígjáték (12)
május 31., június 1., 2., 18.15 óra, június 3., 4.,
20.15 óra, június 5., 6., 16.15 óra.
Egy fantasztikus nő
színes, feliratos chilei dráma, 100 perc (16)
május 31., június 1., 2., 20.15 óra, június 3., 4.,
16.15 óra, június 5., 6., 18.15 óra.

május 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., június
1., 2., 3., 4., 5., 6., 18 óra.
Szaffi
magyarul beszélő magyar rajzfilm, 76 perc (6)
május 31., június 1., 2., 3., 4., 5., 6., 16 óra,
június 3., 11 óra.
Átejtve
amerikai romantikus vígjáték (12)
május 31., június 1., 2., 3., 4., 5., 6., 21 óra.

8. oldal

Természet
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Egy nap az egészség jegyében

Húsvéti teve-bébi

A jászberényi állatkert ismét csatlakozott a Föld napja eseményéhez
melynek jegyében vasárnap interaktív programokkal vártak kicsiket és
nagyokat.
Kárpáti Márta

Ha tavasz, akkor feltöltődés, aktív
pihenés és persze Natura Nap, amely
kizárólag az egészségmegőrzésre,
egészséges életmódra, a test és a lélek
egységére tereli a figyelmünket. Idén
április 14-én, szombaton, két helyszínen is várták a szervezők a téma
iránt fogékonyakat.
Kazsimér
Az érdeklődők egész nap látogathatták a rendezvény különféle előadásait a
Városi Könyvtárban és kedvükre válogathattak az Ifjúsági Házban kihelyezett
ezoterikus készítmények, bio ételek,
mézek, illatos olajok, gyógyító kristályok, kozmetikai termékek, ásványok és
szebbnél-szebb ékszerek között.
Mielőtt azonban a látogatók rábízták volna magukat a Szent Erzsébet
Kórház dolgozóinak szakértő kezeire,
kellő információt gyűjthettek a szomszédos épület emeletén, ahol folyamatosan zajlottak a változatos, újszerű
módszereket részletező fejtágítók. A
sort Székely László kezdte, aki a szelén

élettani hatásaiba avatta be a megjelenteket, de a továbbiakban megismerkedhettünk a különféle gyógyító fűszerekkel és a tudatos táplálkozás szabályaival
is. Majoros Melindával a női test energiarendszerének titkait kutattuk, hogy
aztán a nap zárásaként megfogalmazzuk az egészséges nő családon belül betöltött szerepét.
Suhaj Csilla, az esemény szervezője
kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy
tudatos volt az az odafigyelés, mellyel
a nap programját összeállították, ahol
délelőtt igyekeztek a táplálkozás témájára, míg délután inkább a nőiségre, a
női energiákra fókuszálni.
Az érdeklődők kötelező szűréseken
vehettek részt, de asztrológiai tanácsadást, egyéni konzultációt, csontsűrűség vizsgálatot és grafológiai elemzést
is kérhettek, ahol már néhány leírt sor
után fény derült személyiségükre, rejtett tulajdonságaikra. A késő délutánig
tartó programok között mindenki találhatott kedvére valót és tájékozottabban, felfrissült testtel és lélekkel vághatott neki a hétvége hátralevő részének.

2018. április 26.

Nemzetközileg a 48., míg Magyarországon 28. alkalommal szerveztek
programokat a Földért április 22-én.
Ez a nap hivatott felhívni a figyelmet
a környezetszennyezés ártalmaira, a
fenntartható életmód követésére. Most
először nemzetközi szavazásra bocsátották a legégetőbb problémákról való
megemlékezést, azt hogy mi legyen a
Föld napja kiemelt témája. A biológiai
diverzitás megőrzése, az extrém időjárás, illetve a mindent elborító műanyag
problematikája vetődött fel témajavaslatként, melyekből az utóbbira szavaztak legtöbben. Így a 2018 évi Föld napja a „Műanyagmentes világ” eléréséért
kampányolt.
A műanyag jelenléte az állatkertben
is okozhat gondot. Nem véletlenül írják ki az állateledel automatákra, hogy
az állatoknak szánt ennivalót csakis papírzacskóból adják kedvenceiknek, hiszen a műanyag lenyelése akár az állat
életébe is kerülhet. A vasárnapi látogatók remény szerint helyesen cselekedtek és vigyáztak az állatok egészségére.
Cserébe érdekes programokkal készültek az intézmény dolgozói. A bejáratnál mindenki kapott egy kérdéssort,
illetve feladatokat tartalmazó nyomtatványt, amit kitöltve hasznos információk mellett apró ajándékokkal is gaz-

A Jászság csodálatos virágai

dagodtak a vállalkozó kedvűek. Ahhoz
persze, hogy átvegyék megérdemelt
jutalmukat, több megmérettetésen is
részt kellett venniük. Többek között
át kellett esni bátorságpróbákon, amelyekbe vérmérséklet szerint csótányok,
kukacok, lárvák vagy egerek érintése is
bele tartozott. Az éjszakai állatok házá-

pecsételő pontoknál önkéntesek várták
a látogatókat, akik felkészülten válaszoltak minden felmerülő kérdésre, és a
bizonytalankodókat rávezették a helyes
megoldásra, például az emutojás színével kapcsolatban.
Komondi Ildikó, az állatkert munkatársa elmondta, hogy lelkesen készültek erre a napra és remélik, hogy a
látogatóknak is örömet tudtak okozni
a programokkal. Talán a kellemes idő-

ba való belépéshez is le kellett gyűrni
a félelmet, mely néhány kicsinek vagy
esetleg rovaroktól, rágcsálóktól viszolygó felnőttnek is kihívás volt. A látványetetések már sokkal biztonságosabbnak tűntek és a gondozók számtalan
vicces vagy meglepő állati szokásra is
felhívták a figyelmet. A helyes megoldásokért végig kellett járni az állatkert
ösvényeit, és nem ártott tanulmányozni az ismeretterjesztő táblákat sem. A

járásnak köszönhető, hogy az elmúlt
hetekben már nagy forgalom volt az
intézményben és beszélgetésünk idején – a déli órákban – már közel ötszáz
látogatót regisztráltak. Leginkább kisgyermekes családok voltak a program
résztvevői, amelyre érdemes volt több
órát rászánni. Az interaktív feladatok
megoldásán túl felhívta a figyelmet
a teve bébi meglátogatására is, akit a
„húsvéti nyuszi hozott”.

zülük a Jászapáti-Jászdózsa határában
levő Nagyhalom, illetve Jászberény déli
határában a Szent Imre halom.
Flóra szempontjából jelentős egynémely temető is: Pusztamonostoron
például az Alföldön egyedül itt előforduló csipkés gyöngyvesszőt találjuk
meg. A több százéves, ún. ártéri gyümölcsösök Alattyánnál, Jászalsószentgyörgyön, illetve Jánoshidán őrződtek
meg a legszebben. Ősi erdőfolt pedig
két helyen van, Jászdózsán a Pap-erdő
és a Jászalsószentgyörgyi erdő.

Réti iszalag

 folytatás az 1. oldalról
A mocsárvilág előnyös volt a betelepülő jászoknak, mert védte őket a
kóborló, rosszakaratú ellenséges emberektől. A települések a mocsarak közti
kisebb-nagyabb hátságokon vagy szigeteken alakultak ki, amire a legjellemzőbb példa Jászjákóhalma.
A térség sokáig külterjes nagy állattartó vidék volt, ahol számos helyen
találkozhatunk ma is a védőszent, Szt.
Vendel szobraival. Közülük a legrégebbi a jászalsószentgyörgyi, az 1700-as
évekből. A Jászság olyan földrajzi tája
volt az Alföldnek, ahol talán a legsűrűbben voltak a tanyák. Ezek jórészt
mára már eltűntek. Amit közülük az
1960-as években nem pusztítottak el,
az is mostanra többnyire gazdátlanná
vált, és pusztulóban van.
A Jászságnak jellegzetes a növényvilága. Ezekből mutatott vetített képeket
az előadó. Vannak köztük ritka, védett
növények is. Jellegzetes itt például a
bárányparéj, ez a legvadabb szikeseken élő, apró virágú pozsgás növény. A
Zagyva árterének növénye a fényes bor-

kóró, mely már eltűnőben van az Alföldön. A közönséges borkóró az ember
nem bántotta tájaknak a növénye, ahol
bizonyíthatóan 800-1000 éve nem
szántottak. Ahol viszont kipusztul, oda
soha nem tud visszatelepülni. Jellegzetes a búzavirág, ami egykor oly gyakori
volt, hogy az iskolai ballagások egyik fő
díszítője volt, ma viszont már alig-alig
fordul elő. A mutatott példányt például egy temetőben fotózták, ahol nincs
vegyszerezés.
A gyönyörű virágú mocsári gólyahír
is erősen visszaszorulóban van, az egyre
szárazabbá váló éghajlat hatására. A gólyák érkeztével ad hírt a természet megújulásáról. A fotót róla Pusztamonostornál készítették. A búza egyik ősének
tekinthető hengeres kecskebúzát Portelek határában fényképezték. A vérpiros
szirmú, lángszínű hérics nagyon megfogyatkozott. Ennek „unokatestvére”, a
nyári hérics az előzőtől abban különbözik, hogy szirmai tövén fekete folt van.
A kék iringó árterek, vizenyős területek
növénye, ebből is egyre kevesebb van. A
védett réti iszalagot Jászárokszállás ha-

tárában találták, de előfordul Alattyán,
Kerekudvar és Jászfelsőszentgyörgy
közötti területen is. Az őszi kikerics a
legszebben Jászfelsőszentgyörgy közelében, a Zagyva árterében virágzik.
augusztus-szeptemberben. A barnás
virágú sziki kocsord fokozottan védett.
A kékes-sárgás virágzatú réti őszirózsa
a Kárpát-medencén kívül sehol sincs,
a legszebb állománya éppen Jászdózsa
közelében van. A Jászság nyugati peremén fordul elő a mocsári kosbor, ez a
dekoratív orchideaféle. Előfordulnak
a nőszirmok különféle fajai, így például a mocsári vagy sárga nőszirom, ez a
nagyméretű, látványos virágú növény,
mely szerencsére egyelőre nem annyira
ritka, ellentétben a kisebb termetű tarka nőszirommal. Többfelé van a Jászságban a májusban nyíló fátyolos nőszirom. A pipacs még ma is valóságos
mezőket alkot a Jászságban, miközben
például Németországban már teljesen
kiveszett. A parlagi rózsa parányi, 5-10
centiméterre megnövő kis rózsaféle, az
alföldi sztyeppnövényzetnek a képviselője, Jászalsószentgyörgy határában

egyetlen helyen található
meg. Védett a szikes puszták jellegzetes növénye,
a Jászkíséren és Jászboldogházán gyakori hamvas
seprűparéj, ez a nem látványos, nem harsogóan szép
növény. A jászberényi vasútállomástól északra még
megtalálható szamárkenyér már kipusztulófélben
van. Tüskéinek következtében ezt nem legeli le
egyetlen állat sem.
Az előadó további, itt
előforduló növényeket is
említett, így a szarkalábféléket, a magyar szegfűt,
a mocsári tisztesfűt, pozsgás zsázsát.
A Jászság egyik csodájának számít a –
még szakmai körökben is titkos lelőhelyű – bíboros kosbor.
A növények mellett további – nem
kis mértékben éppen a rajtuk megtelepült növények miatt fontos – természeti értékek a Csörsz árok Jászárokszállás határában, vagy éppen a
kunhalmok, melyeket 1996-ban törvényi védelem alá helyeztek, tényleges
védelmük azonban valójában a mai
napig nincs megoldva. Legszebb kö-

Búzavirág

Macskahere

Mocsári gólyahír

Mocsári kosbor
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Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4. ● www.malomszinhaz.hu

Don Q – részletek
egy lovagregényből
Compania Sincara (Lipcse, D)
április 26., csütörtök, 18.30 óra
Don Quijote - ahol a megmaradt igazi
lovagok harcolnak a becsületért,
s ahol a szerelem álommá válik.

Autótolvajok

Zentai Magyar Kamaraszínház
május 3., csütörtök, 18.30 óra
A tizenéves
Móninak nem kell
egy kis zűrzavarért
a szomszédba
mennie. Németh
Ákos vígjátékának
szereplői valódiak,
a képzelet szülötteivel való bármely
azonosságuk véletlen egybeesés.

A fény kürtje – a kürt fénye
Várszegi Tibor
május 8., kedd, 17 óra

helyszín: a főiskola könyvtára
A jászok kürtjére írt faragványokat miképpen
lehet olvasni és mi van ráírva? 4 olvasási kód,
közérthető üzenet.

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

A

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

Eredeti, svéd
Lindab minőség!

Chioggiai csetepaté
Tartsanak
velünk
Chioggiába,
ahol a
lakosság
¾ része nő.
Goldoni
vígjátékában
szerelem,
féltékenység,
olasz temperamentum.

Kitűnőre vizsgázott!
Köszönetemet fejezem ki

Dr. Garami Mária

ideggyógyász főorvosnőnek
lelkiismeretes, emberséges és
segítőkész munkájáért.
További munkájához sok sikert,
erőt-egészséget kívánok!
Szabó Józsefné, Jászberény

9. oldal

27%

Tavaszi
ereszcsatorna
akció!

Logo Színtársulat, Veresegyház
május 18., péntek, 18.30 óra

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.
Belépőjegy ára: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben, a Börtönudvarban,
a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06-57/400-556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

csoport

www.jku.hu

minden Rainline
termékre

20% engedmény

cserepeslemezekre

és síklemezekre!
Ingyenes kiszállítással és
helyszíni lerakodással!

Nagy Kft.

II. osztályú LTP 45-ös
Lindab TRAPÉZLEMEZEK

5100 Jászberény,
Nagykátai út 11.
06-30/370-2257
nagykft@invitel.hu

1.090 Ft+Áfa/m -től
2

többféle színben a készlet erejéig.

A tájékoztatás nem teljeskörű, az akcióval, valamint
a szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételekről kérjük,
tájékozódjon a felujitas.lindab.hu oldalon.

Termelői
méz
● propolisz ● méhviasz gyertya
● virágpor
● méhpempő

A hét minden napján
a Sólyom u. 13-ban is
várjuk vásárlóinkat!

felujitas.lindab.hu

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90

tavaszi
akácméz vásár!

/Csomor Családi
Méhészet

A Centrum Jászapáti Kft.,
www.metalplaszt.hu

megváltozott munkaképességű

dolgozókat keres
könnyű fizikai munkára.

Érdeklődni a 06-30/24673-52 számon lehet,
hétköznapokon.

mint a

Franchise tagja,

élelmiszerüzleteibe

bolti eladót,
árufeltöltőt keres!
Jelentkezni, érdeklődni
az üzletvezetőknél lehet:

Utassy Lászlóné

Tel.: 06-30/933-1726
(Jászapáti, Kossuth L. út 2-8. sz.
alatti üzlet)

Mihályi Lászlóné

Tel.: 06-30/488-0033
(Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre
út 5-7. sz. alatti üzlet)
Belföldi munkára, 24T kamionra

sofőrt keresek
kiemelt bérezéssel,
mindennapi hazajárással.

06-30/405-8844

Jászberényi
telephelyre

C+E kategóriás
jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt
A

keresünk.

Metálplaszt Kft.

jászteleki telephelyére

Érdeklődni

www.metalplaszt.hu

azonnali munkakezdéssel keres

pénzügyi munkatársat
szakirányú, középfokú végzettséggel,
legalább 1 éves szakmai tapasztalattal.

Az önéletrajzokat a zoltan.szebenyi@metalplaszt.hu
email címre kérjük eljuttatni bérigény megjelölésével.

+36 20 206 8588-as
telefonszámon.

Zenetanárt keresünk

A

Nagy Kft.

munkatársakat keres

lakatos, valamint
betanított munkás

munkakörökbe, egyműszakos munkarendbe.
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszú távú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények,
lendületes munkahelyi kollektíva.
Jelentkezését a Jászberény,
Nagykátai út 11. alatt vagy
a nagykft@invitel.hu
email címen várjuk.

márkaképviselet

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

2018/2019-es tanévre:
Szakképesítést szerzett tanulók részére:
Érettségire felkészítő kétéves nappali tagozatos képzést
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők részére:
Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó (34 541 08)
2 éves nappali rendszerű felnőttoktatás, ösztöndíjas képzés

Gazda (34 621 01)

2 éves nappali rendszerű felnőttoktatás

Szakács-(34 811 04)

alapfokú művészeti iskolába,

2 éves nappali rendszerű felnőttoktatás, ösztöndíjas képzés

Érdeklődni: 06-30-9-522-345

Ezzel kapcsolatosan érdeklődni a 06(59)328-227-es telefonszámon lehet.
Minden kedves érdeklődőt várunk (5331 Kenderes, Szent István út 27.)

billentyűs tanszak és szolfézs oktatására.

10. oldal

Szabadidő

www.jku.hu

Csavargás a lélek útvesztőin
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Beteljesült
álom

Régen tervezett kiállítást sikerült
végre megrendezni a Szikra Galéria
Időszaki kiállítások sorozatában,
melyhez remek anyag gyűlt össze. A
sokak által ismert, ifj. Benke László
rajztanár, -festőművész, – bármilyen
hihetetlen, – első, egyéni kiállításának
megnyitóját tartották április 17-én.
Demeter Gábor
A természet és a lélek kivetülésének
ábrázolásai kötik össze azt a két képzőművészt, akiknek közös kiállítása
kedden este nyitott a mozi galériáján.
k. m.
Fridrik Ágnes Krisztina és Szabó Sipos Barnabás Teremtő fény című tárlatán
Góg Zoltán mutatta be a művészeket, bár
egyikük sem idegen a művészetkedvelő
közönség számára. A jászberényi születésű és ma is itt élő Fridrik Ágnessel
gyakran találkozhatunk kulturális eseményeken, Szabó Sipos Barnabást pedig
elsősorban a film és a színház háza tájáról ismerjük. A két különböző attitűd a
képzőművészetben talált közös hangot,
melyet a Teremtő fény című kiállítás
harmonikus összeállítása jelenik meg. A
harmónia az esemény zenei aláfestésében
is megnyilvánult, ahol Kármán Krisztián hand-pen hangszeren előadott játéka
inspirált a képeken is megjelenő lélek útvesztőin való csavargásra.
Az alkotásokat Némethy Andrea
művészettörténész ajánlotta figyelembe.

A művészet soha nem öncélú. Életünk
során mindannyian teremtünk, rezonálunk, alkotunk. Amikor a megtekintett
képekre reflektálunk, akkor gondolataink révén áttranszformáljuk a képet és tulajdonképpen ezzel folytatjuk az alkotási
folyamatot. A megélt érzésfolyamokon
keresztül újrateremtjük az alkotó műveit,
s hangulatunk függvényében újjáépítjük
a látható világból átadott, érzelmeken
át megszűrt valóságot. Az alkotás ilyen
formán egy végtelen történet, mely megnyilvánulhat akár festmény, fotó, film,
grafika, vers, próza kreativitásán keresztül. Az itt kiállított képeken a szépség, a
természet és a lélek, illetve a természetben
lakozó szépség jelenik meg. A láthatón
túl érzékelhető pozitívumok fogalmazódtak meg a vásznakon, amelyek valóban
újragondolásra késztetnek.
Az ajánlót követően a művészek beszélgetés keretében osztották meg meglátásaikat inspirációról, alkotói folyamatokról, művészeti technikákról, szépségről,
lélekről, gondolati szabadságról. A diskurzus a képek szemlélése közben szűkebb
körökben kötetlenül folytatódott.

Portárs magyar rogzene

Meghallgattuk április 13-án este a
szolnoki Robinzon Cirkusz zenekar
produkcióját a klubkoncert sorozat
keretében a mozi galérián. Aki szereti
a kemény rockzenét, a meghökkentő,
extrém humort, és van affinitása a hülyeségre, az nem csalódott!
duka
Már régen szerettem volna élőben
hallani és látni a szolnoki Robinzon Cirkusz előadását, de erre csak most került
sor. Valamikor, talán egy évtizede is van,
egy azóta megszűnt rockzenei szaklap
CD mellékleteként találtam rá debütáló korongjukra. A dögös zene, roppant
dallamos számok, remek, groteszk humorral megírt szövegek elraktározódtak
elmémben. A csapat „melléküzemága”
a Fülemüle Presszó Tribűn Bend, egy
zenés-táncos eszméletvesztés alkalmával
már csinált frenetikus bulit a mozi galériáján. Tavaly a Robinzon játszott volna
a Zagyvaparty Fesztivál első napján, csak
a vihar elmosta akkori fellépésüket, amit
most pótoltak.
Az Így jár minden málna tolvaj című
harmadik lemezük bemutató koncertje
az ütős címadó nótával indult és további
polgárpukkasztó „mesék” szóltak, társadalomkritikával fűszerezve a Taknyos
erdő mélyéről – szigorúan nem gyerekeknek. A zenészek tökéletes urai voltak

hangszereiknek, ha kellett zúzós rockot,
tökös bluest, metálos riffeket kaptak
elő, de az alter dolgok is szép számmal
megjelentek, a szokásosnál keményebb
formában. Különböző zenei stílusok
egyedi keverékét szólaltatták meg, ahogy
a társulat megfogalmazta: „portárs magyar rogzenét” játszanak. Nem egy agresszív zenei stílus ez, hanem könnyed
zene, humoros, ironikus, nem mindegy
szövegekkel. Ahogyan az alföldi négyes
a szavakkal játszadozik – olyan abszolút humorista rímekkel és fordulatokkal
körítve a szövegeket, melyekre az ember
nem is nagyon gondolna –, az zseniális, fetrengtünk a röhögéstől. Az énekes
hangja kitűnően társult erre a jó értelemben vett összevisszaságra, ha úgy kívánta
a szöveg, dalolt, kántált, más hangnemben énekelt, rockosan, bunkón, gyerekesen, mikor mi szükségeltetett.
A „medveakasztós” CD dalaihoz,
az egyes mesékhez készültek grafikai illusztrációk, melyek kiállítás formájában
megtekinthetők voltak a falakon. A zenélés után még egy laza szerkezetű krimikoncert filmet is megnézhetett a közönség – A flamingó halála címmel –, amit
a zenekar készített, természetesen se füle,
se farka módra. Aki eddig nem ismerte
őket, bátran keresse a lehetőséget, humorra készen, mikor hallgathatja, láthatja újra a Robinzon Cirkusz produkcióját.
Reméljük hamarosan!

A kiállítás tevékeny szervezője, jó
ideje szorgalmazója, Szikra István galériatulajdonos köszöntötte a kiállító teret
betöltő sokaságot. A program komolyzenei daradokkal folytatódott, melyben
a Palotásy János Zeneiskola növendékei
és felkészítő tanáraik hangszeres játéka
szórakoztatóan hangolt a képzőművészetre.

A megnyitóbeszédek megtartására,
már a régi barátság okán is, két egykori
kollégát kért föl a mostanra Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolává
keresztelt oktatási intézmény tanári karából a kiállító művész. Maga is hosszú
évtizedekig (42 évig) tanított ott rajzot,
földrajzot és biológiát. A szellemesen
megfogalmazott, sok humorral fűszerezett gondolataikat, személyes élményekkel is színesítették az ifj. Benke Lászlót
méltatók. A kiállított festményekről
nem szóltak, hiszen azok „beszélnek”

majd magukról, de mielőtt a képek
„elmondanák” a magukét, ők előbb elmondták a magukét.
Kun Tibor tanár úr szavaiból megtudhattuk, hogy a Benke Laci annyi
idős, mint Mick Jagger (74) és a
popkultúra régi híve, aki sok év
alatt keveset festett, pedig sokszor
és nem is kevesen akarták rábeszélni a rendszeres ecsetforgatásra.
Azért csak megpróbálta továbbvinni, az édesapjától kapott művészi örökséget, hiszen ezt mutatja a
mostani gyűjteményes kiállítás.
Demeter Sándor igazgató úr,
örömének adott hangot, hogy
nemcsak neki, de a tantestület
tagjainak és valószínűleg még többeknek a mai megnyitó egy álom
beteljesülése: „Lacinak, végre, kiállítása van!” Személyesen megtapasztalt élményei alapján elmondta, hogy a festőművészek között is
ritka, ami Benke Lacinak természetes. „Néz valamit, vagy emlékszik egy látványra, kezébe veszi a
ceruzát, vagy az ecsetet, mozog a keze, és
a látottak, mint egy fotón, megjelennek
a papíron vagy a vásznon.”
Számtalan ifj. Benke alkotás készült
különböző alkalmakra az iskolában, nőnapra grafikák, alapítványi bálra tombola fődíjnak olajképek, reprezentációs
ajándéknak festmények, melyeknek
talán szerepe lehet abban, hogy alkotótevékenységre ösztönözzék a művészt.
Így született a Barátok templomának
készült Kalkuttai Teréz anyát ábrázoló
festmény is, mellyel méltó módon lépett

édesapja szakrális festőművészi örökébe,
és a kiállítás idejére ez az alkotás a tárlatot gazdagítja.
A megnyitottá nyilvánított kiállításon az alkotó is szólni kívánt. Ifj. Benke László elmondta, hogy elsősorban
rajztanár volt, nagyon szeretett rajzolni kisgrafikákat. Példaképének tekinti
Sáros Andrást, akinek rendkívül precíz kisgrafikái inspirálták az alkotásra.
Édesapja legnagyobb kívánsága volt,
hogy képzőművészeti főiskolára járjon,
hova 1977-ben negyedik próbálkozásra
sikerült bekerülnie. A kiállított festmények között több olyan is található, ami
ezt a korszakot idézi, köztük a szürrealizmus jegyében fogant diplomamunkái
is. A Marsbéli krónikák, fiatalkori kedvenc fantasztikus olvasmányélményeit
örökítik meg, és zárják is korszakát,
ugyanis ilyen stílusú festményei már
nem készültek. Nagyon sok mindennel
foglalkozott aktív életében, ami háttérbe szorította a képzőművészetet, ahogy
eljött a nyugdíjaskor jobban odafigyelt
az alkotásra. „Az a rutin, ami azoknak
adatott meg, akik egész életükben ezt
csinálták, mint jó apámék, hiányzott.
Mindig jobbat szerettem volna csinálni,
mint amit csináltam! Keveset festettem,
sajnos!” – jelentette ki beszédében ifj.
Benke László
Soha nincs késő és a festészet nincs
életkorhoz kötve. Talán ezzel a kiállítással új inspirációk születhetnek a további
sikeres alkotáshoz. Ezt kívánjuk a művésznek, önök pedig ismerjék meg kiállított alkotásait! Ne felejtsék, ez az első
egyéni tárlata és első csak egyszer van!

Tanulhatunk őseinktől
A Múzeumi Esték programsorozat
legutóbbi előadásán a kőkorszakról
és a Jászságban feltárt kőkori leletekről hallhattunk színes összefoglalót a
geológus, archeológus szemszögéből.
gergely
A megjelenteket Hortiné dr. Bathó
Edit múzeumigazgató köszöntötte április 19-én délután, a Jász Múzeumban,
majd bemutatta az est előadóját, Sümegi Pál geológus professzort, régészt, aki
a Szegedi Tudományegyetem Földtani
és Őslénytani Tanszékének vezetője.
Környezeti változások a kőkorban
című előadásában a kőkor egyes szakaszainak – paleolit, mezolit és neolit
– bemutatása mellett felvonultatta a
jászsági leleteket, lelőhelyeket. Bemutatkozásából megtudhattuk, hogy
1990-ben ő is részt vett a dr. Kertész
Róbert által vezetett jászsági ásatáson
és jól ismeri a helyi kutatókat, köztük
Kerékgyártó Gyulát, amatőr régészt, aki
véleménye szerint nemcsak fanatikus,
hanem eredményes is.
A Jászság a geológus szemszögéből
jóval nagyobb kiterjedésű, mint azt a
jelenlegi határai jelölik. A térség egy
öblözet, úgynevezett süllyedék, mely-

nek középpontja Jászladány.
A jégkorvégi éghajlati változás nyomán bekövetkezett környezetátalakulás
során a paleolit közösségek válaszút elé
kerültek. A konzervatív berendezésű
emberi közösségek északra vándoroltak
a jégtakarót követő nagyvadak után,
míg a progresszív berendezésű emberi közösségek maradtak és alkalmazkodtak az új környezethez. A vadászat
mellett gyűjtögetéssel és halászattal
is foglalkoztak, a női és gyerekmunka felértékelődött. Az új élethelyzet
gyors társadalmi és technikai változást
sürgetett. A termelő gazdálkodás és állattenyésztés kialakulásával, valamint
a versenyző társadalom kialakulásával
létrejött a neolit civilizáció, a kőkor
utolsó szakasza.
A Jász Múzeumban látható az
eredetileg öt méter átmérőjű mezolit
kunyhó kicsinyített rekonstrukciója,
melyet Jászteleknél (Káplár-tanya) találtak. Szintén megtalálhatóak az intézmény egyik vitrinjében paleolit és
mezolit vadászok és halászok eszközei.
A mezolit, azaz a középső kőkori leletek az Ős-Zagyva mentén végzett ásatások során kerültek elő.
Sümegi Pál – aki maga is esztergályosként dolgozott tudományos mun-

kája előtt –, kiemelte, hogy őseink
precíz kőesztergályosok voltak, hiszen
apró, de annál részletesebben kidolgozott eszközeikkel nagytestű vadakat terítettek le. „Sikeres faj utódai vagyunk,
akik nagyot küzdöttek az életben maradásért.” A jégkori ember mamutra
is vadászott, sok esetben sikerrel. A
kutatások szerint a Jászság területén is
éltek ezek a hatalmas állatok. Ennek a
bizonyítékára Jászfelsőszentgyörgy határában, a Székes-dűlő lösz gödrében
bukkantak a régészek. Így a Jászság is
szerves részévé vált az eurázsiai mamutos lösz vidéknek, amely mintegy 1015 millió négyzetkilométeres területen
található.
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Öt bonbon a színpadon
A VI. Gyermek- és Szólótáncversenyhez kapcsolódóan április 8-án, vasárnap délután a zsűri döntéshozatala
közben a Zagyva Banda hívta rendhagyó népzeneórára az eredményre
váró fiatal és népes közönséget. A Víz
utcai színpadon az egész versenyt végigkísérő együttes öt tájegység népzenekincsébe adott betekintést egy
interaktív koncert keretében.
Taczman Mária
A jászsági közönség számára ismerősen cseng a Galga menti zenészek
neve, hiszen a 2002-es megalakulástól
kezdve a hazai népzenei élet meghatározó tagjává vált a banda. Az elmúlt több
mint másfél évtized alatt kikristályosodott egyedi és egységes hangzásvilágot
a nyári csángó fesztiválok alkalmával is
élvezheti a közönség, ugyanis a reggeli
ébresztők alkalmával való muzsikálástól egészen a fesztivál fő szolgáltató
zenekaráig vezetett az út. Mondhatjuk,
hogy hozzánk hazajárnak, a Jászság
Népi Együttes csoportjaival régóta dolgoznak együtt – a névadóként szolgáló,
a Karancs-hegységben eredő Zagyvafolyó egészen Berényig hozta őket. A
vasárnapi koncerten is a rájuk jellemző
igényes szerkesztésből, fiatalos lendületből, szívből jövő megformálásból és
színpadi alázatból adtak példát.
Az autentikus magyar népzene
népszerűsítésére remek alkalom volt a
vasárnap délutáni esemény: a többnapos versenyen teljesítő ifjú táncosok a
megmérettetés feszültségét egy önfeledt közös táncban adták ki, és szívesen
bekapcsolódtak az interaktív néprajz
órába. A zenekar énekese, FundákKaszai Lili öt varázsdobozt hozott el a
fiatal közönségnek, amelyből öt bonbont lehetett megízlelni. A dobozok
a bennük lévő bonbonokkal az egész
Kárpát-medence egy-egy tájegységének

népzenekincsét jelképezték, de érdekes
egybeesés volt az is, hogy pontosan öt
zenész muzsikált a színpadon.
Az első doboz az északi régió titkaiba engedett betekintést, így a Galga
mente és a Felvidék zenei térképét jártuk be. A Galga mente muzsikájának
népszerűsítését különösen szívén viseli
a Zagyva Banda, hiszen a zenekar több
tagját is odakötik családi gyökereik. Az
északi területen élő palóc népcsoport
kedvenc hangszerének, a dudának az
imitációját hallgathattuk meg, méghozzá két hegedű segítségével. Boda
Gellért és Király Miklós hegedűn mutatták be, mi a különbség a dallamsíp
és a bordósíp között.
Innen a muzsikáló-daloló Rábaköz
hívószava vitt tova, így megismertük a
duda dunai változatát is. Megtudtuk,
hogy az asszonyok tudták imitálni a
duda hangját, erre egyébként mindenki képes, mindannyiunk torkában ott
lapul egy duda. Ezt bizonyítva nem
maradhatott el a Hej, Dunáról fúj a
szél című népdalunk dudahangon való
eléneklése sem két szólamban. Tóth Sebestyén, a zenekar cimbalmosa itt emlékezett meg Tendl Pálról, a hangszer
kiemelkedő soproni művelőjéről, aki

Szeretetszálak a színpadon
A szeretet emberi létünk alapja,
melynek boldog megléte vagy fájó
hiánya végigkísér bölcsőtől a koporsóig. Erről mesélt dalban és prózában
Papadimitriu Athina csütörtök este a
Déryné Rendezvényház színpadán.
kárpáti
Besame mucho! azaz csókolj meg.
A népszerű bolero előadása nyitotta az
estét, melyet a görög származású színésznő olyan lehengerlő hitelességgel
adott elő, hogy megpendültek a szív
húrjai csakúgy, mint a Kutik Rezső gitárművész kezében tartott hangszer.
Papadimitriu Athina egy mexikói színésznő szerepébe bújva boncolgatta a
szívet átszövő szeretetszálakat spanyol
és francia nyelvű örökzöld melankolikus dalokat, valamint Müller Péter gondolatait használva eszközül. A muzsika

és a szövegek nyomán kisimultak a szerelmet, a barátságot, a családi kapcsolatokat, az isteni szeretetet összekötő érzelmi szálak, melyekre olykor a düh, a
csalódás, a félreértések kötnek csomót
vagy szakítanak ketté. Bárhogy is történik, a szeretet fonalát mindig újra és
újra szőjük, mert ez az, amire ugyanúgy
szükségünk van az életben maradáshoz,
mint a vízre, vagy a levegőre. Szeretet
nélkül megfulladunk, a magány képes
ölni.
Müller Péter Szeretetkönyvéből
merített értékes gondolatai és a zene
mellett a Frida című filmből vetített
jelenet, és a háború borzalmairól készült képkockák, szeretetre éhes kutyák
fotóinak bevágása tették még szuggesztívebbé az előadást. Az egyórás előadás
végén a közönség hosszú perceken át
tapssal ünnepelte a szeretet igazságát,
és a színésznő remek játékát.

rendhagyó módon cimbalmosként volt
egy háromtagú zenekar prímása. Természetesen kihagyhatatlan volt a dunai
táncdialektusok eszközös táncai közül a
sudridom verseny a vállalkozó szellemű
fiúk előadásában, amelynek jól megérdemelt jutalma egy sütemény volt.
A harmadik zenedobozból a rendkívül gazdag és sokszínű Tisza mente
népzene- és néptánchagyatéka bújt elő.
A mindannyiunknak kedves jászsági
népdalcsokor után az erre a tájegységre
jellemző, szemrevaló eszközös táncokat
mutattak be a közönségből önként jelentkezők. Megtudhattuk, hogy kétféle
botot használtak a tiszai régióban, és
hogy ganajba mártva tartósították őket
eleink, majd mézbe rakták, hogy jó illatuk legyen.
„Előre, csak előre, lássuk, mi lesz
belőle!” – szólt a negyedik doboz hívó-
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szava a messzi, egzotikus Moldvából. A
körtáncok, a csujogatások, a táncszók
és a koboz hazája minden évben otthonra talál Jászberényben is a Csángó
Fesztiválon a moldvai csángók hozzánk
elhozott művészete által. A moldvai
körtáncok játékosságát, frissességét a
táncos lányok mutatták be.
Végül az ötödik dobozból az erdélyi havasok illata áradt, és hívott a
hihetetlenül gazdag és mély erdélyi
népzenekincs feltérképezésére. Küküllő
mentéről szászcsávási, majd kalotaszegi muzsikát hallhattunk, közben pedig folytatódott a hangszerbemutató.
Tóth Sebestyén elmondta, hogy 136
húr van a cimbalmon és körülbelül egy
órahosszáig tart, míg ezeket mind behangolja a zenei á hangra. Boda Márton
bemutatta a nagybőgő négy húrjának
hangzását, majd Szabó András is elmagyarázta, mi a különbség két brácsája
között. A négyhúrú, sötétebb hangszert Kis-Magyarországon használták,
a világosabb, háromhúrú az erősebb
hangzást tudta biztosítani Erdélyben.
A hegedűk négy húrját is láthatta a
közönség, és elhangzott, hogy a bélből
készült húrok rugalmasabbak, így lágyabb hangzást lehet velük elérni.
Jászsági oláhos és ugrós közös tánc
következett, amelyhez szinte az egész
közönség csatlakozott. Fundák-Kaszai
Lili megköszönte a zenészek éjt nappallá tevő muzsikáját és mindenkit táncolni hívott. A Zagyva Bandának pedig
azon törekvése, hogy páratlan népzenekincsünk bemutatása és népszerűsítése
egyben megélhető szórakozási forma és
rendkívüli közösségformáló- valamint
megtartó erő legyen, ezen a vasárnap
délutánon maximálisan teljesült.

Programajánló
● Kockabarátok kiállítás
Április 27-től 29-ig, péntektől
vasárnapig, naponta 10 órától
18 óráig várják az érdeklődőket
a Kockabarátok kiállítására az Ifjúsági Házba. Az építő pályázatra
április 20-ig lehet leadni a Legóból
készült építményeket név és életkor
feltüntetésével, három korcsoportban: hatéves korig, 6-10 éves kor
között, 11-14 éves kor között.
● Utolsó Óra
Április 27-én, pénteken 20 órakor az Utolsó Óra programsorozat részeként az észak-mezőségi
Eszterlánc zenekar ad koncertet a
Jászság Népi Együttes székházában.
● Klubkoncert
Április 27-én, pénteken 21 órától
Little G Weevil alias Szűcs Gabesz
koncertezik a Lehel Film-Színház
emeletén.
● Itt és most konferencia – Gyermeknevelés a XXI. században
Április 28-án, szombaton 9 órától a Maci Alapítványi Óvoda 25
éves fennállásának alkalmából konferenciát szerveznek a Déryné Rendezvényházban. Az előadók között
lesz Dobó Katalin intézményvezető, dr. Ördög János holisztikus
orvos, Rémán Izabella, az André
Stern könyvek fordítója, Bartha
Éva pszichológus, Tölgyesi-Nagy
Klára családterapeuta, Szedlacsek
Katalin zenepedagógus, valamint
dr. Buda László pszichiáter. A rendezvény belépődíjas, és április 26ig előzetes jelentkezéshez kötött.

Szenvedélyes politikusnő

A Zrínyi Ilona című monodrámát
láthatta a közönség Juhász Róza
színművésznő alakításában április 20-án, a Főnix Fészek Műhelyház színpadán. A darab érzékletesen
tárta fel Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül
a magyar történelem egyik szövevényes korszakát.
demeter

„Európa legbátrabb asszonya” –
XIV. Lajos francia király illette ezzel a
jelzővel a fordulatos életű hősnőt. Zrínyi Ilona alakja még ma is oly meghatározó, mint amilyen száz-kétszáz évvel ezelőtt volt. A legtöbben azonban
csupán mint Munkács védőjét ismerik. Keveset tudnak arról, hogy men�nyire művelt asszony volt, milyen sokat
kellett szenvednie, mégis egész élete során milyen határozott, és erős maradt.
A róla készült monodráma ezt volt hivatott bemutatni.
A darab helyszíne egy hajófedélzet,
itt indul Zrínyi Ilona emlékidéző vallomástétele, miközben száműzetése helyszíne, Nikodémia felé hajózik. Egy utazóládán üldögélve és abban kotorászva
néha magára ölti a múlt ruhadarabjait,
majd személyes tárgyakat, relikviákat,
az elveszett boldogsághoz, az örömökhöz, a harcokhoz kapcsolódó jelképeket kerít elő. Közben a kajüt falán lelke
kazettáit nyitogatja, amelyekben emlékei őrződnek, a második férje Thököly Imre és gyermekei, köztük II. Rákóczi Ferenc festményeit nézegeti. Nincs
egyedül a fedélzeten, de sem kísérete,
sem tőle tizenhét évvel fiatalabb, beteg
férje – akit kabátja jelképez –, nem jelenik meg a színpadon.
A darab az anya és nő belső konfliktus-szálán fut végig. Az előadásból a
nézők számára is világossá válik, hogy
Zrínyi Ilona szinte modern, erős, karakteres nő. Önállóan gondolkodott,

több nyelven beszélt, otthon volt a diplomácia terén és nem utolsósorban tudott dönteni. A nehéz sorsú hősnő első
férjét és több gyermekét is elvesztette, csapásait viszont életszeretetéből fakadóan keményen viselte. Mindenkit
meg tudott nyerni, imádta
az életet, a zenét és a táncot.
Ezeket a vonásait szemléletesen kidomborította a
Zrínyi Ilonát megszemélyesítő Juhász Róza. Megszólalt
a korabeli zene, a munkácsi
vár ostromának rémjelenetei tűntek fel, és a hősnő
gondolatmeneteit a világítás is jól kísérte, sötétült
mikor lelke kilátástalanná
borult múltjával, jelenével
és jövőjével.
A helyszínek és az idősíkok folyamatosan változtak: megjelent Sárospatak,
Munkács, Makovec vára,
Bécs, Bulgária és közben
vissza-visszatértünk a hajóra. A tények makacs természetéből fakad, hogy Zrínyi
Ilona életrajzát nem lehet
boldog véggel megírni. Az

Fotók: Szalai György
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emlékfiókokat sorra becsukja, végezetül csak Mária képe marad, karjában
a kis Jézussal. A leltár kész, imádkozik,
nem magáért, inkább Magyarországért,
ahogy a Boldogasszony Anyánk versszakai felcsendülnek a zárójelenetben.
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Zivatar apónak sötétlik serege
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Súlytalan játék – súlyos vereség
Miután a jászberényi futballpálya
meccsek helyszíne helyett jó ideig
munkaterületté válik, vasárnap már
Gyöngyösön fogadta a tabellát toronymagasan vezető Monort Arany László
csapata a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 24. fordulójában. A veretlen
Pest megyei alakulat ezúttal is bizonyította, kiemelkedik a mezőnyből, a JFC
nem tudott felnőni ellenfeléhez.

A következő
napokban a nyárias meleget záporok
zivatarok hűsítik
majd. A hőmérséklet néhány fokkal
visszaesik, de így is
kellemes időjárásban lesz részünk.
Nappal 21-25, éjjel 9-13 fokra számíthatunk.

Szőrös Zoltán

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
április 26. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton:
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

április 27. péntek
Zöldkereszt Gyógyszertár
Jb., Gyöngyösi út 44.
Tel: 413-382

május 2. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 28. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 3. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 29. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 4. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 30. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 5. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

május 1. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 6. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
április 28. szombat
május 1. kedd
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Bérczes Anna
Jb., Bárány u. 23.
Vasárnaponként 7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi
szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80/300300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás
ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés jelzése 24 órás: 0657/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás: 06-70/450-8695; T.R.V.
Zrt. vízágazat központi telefonszám: 06-57/503-290, 06-70/457-2293;
T.R.V. Zrt. műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: +3680/205-157; T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben:
+36-40/180-124 Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra között, szerda: 8-20 óra között, péntek: 8-14 óra között.; REGIO-KOM Kft.
szelektív hulladékgyűjtő telítettség jelzése: 06-57/462-497, 06-57/540-131,
06-57/540-132; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet:
06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás:
06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622
Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: DEEP Médiacsoport Jászberény, Bercsényi u. 8. Tel.: 57/503-190

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Két rutinos játékos, Mile és Miski is
sérülés miatt hiányzott a keretből, de az
egy hete, Nyírbátorban aratott győzelem után a bravúrban reménykedve készültek a találkozóra a berényiek. Az első
percek bátor, pörgős játéka biztatónak is
tűnt, ám a 6. percben, az első komolyabb
vendégtámadásnál egy bal oldali beadás
után egy védőről balszerencsésen az érkező Ficsor elé került a labda, aki nem
hibázta el a kínálkozó lehetőséget (0-1).
A bekapott gól kissé megfogta a JFC-t,
Menczeles bravúrral mentett egy léc alá
tartó fejest, a 33. percben viszont csak
büntető és sárga lap árán tudta megállítani az ellenfél kitörő csatárát. Az eset
végkifejleteként Tóth Barna értékesítette
a megítélt tizenegyest (0-2). Hiába volt
az első félórában nagyjából kiegyenlített a játék, a hatékonyság különbsége
jelezte, miért is magasan listavezető a

Fotó: Pesti József
Monor. A szünetet követően csak bő
két percig élt a remény, hogy jöhet még
fordulat, egy labdavesztést követően egy
jobbról érkező beívelés után Tóth Ádám
Sándor hat méterről helyezett a kapuba (0-3). A hátralévő bő negyven perc
szinte formalitássá vált, a bajnoki cím
esélyese magabiztosan tartotta a labdát
és egyben előnyét, az is belefért nekik,
hogy több helyzetet is kihagyjanak játékosai. A jászberényiek lélekben talán
beletörődtek a vereségbe, ami a végére
kiütésessé vált, miután Tóth Barna két
beadásnál is látványosan fejelt a kapuba,
előbb a 85. (0-4), majd a 90. percben
(0-5). Jászberényi FC – Monori SE
0-5 (0-2)

Bent maradt a JKSE
Nagyon fontos mérkőzést játszott április 21-én, szombaton Jászberény kosárlabda csapata a bajnokság alsóházában
a Debrecennel. Mindkét együttes célja
a győzelem megszerzése volt, hiszen ez
biztos NB I A-s tagságot jelent, míg a
vesztes egyelőre nem dőlhet hátra.

ledolgozták hátrányukat a cívisváros kosarasai, sőt egypontos vezetésüknél kezdődött a zárószakasz. Ennek kezdetén

Nem hogy meglepetést nem sikerült szerezni, a végén több mint kellemetlen eredménnyel zárult az első
albérletben játszott találkozó. Egy kétségtelenül jobb csapat ellen a kezdeti
lendület gyorsan elfogyott, a második
félidőben pedig az elképzelés mellett
már a hit is hiányzott. Remélhetőleg
csak kisiklás történt, és a következő
mérkőzésen visszatalál a győztes útra
a gárda, bár az a feladat sem ígérkezik
egyszerűnek. Április 29-én, vasárnap
az MTK Budapest II csapatával kell
megküzdeni, akik eddig ugyanannyi
pontot gyűjtöttek, mint a JFC. A tét,
hogy melyik fél merre mozdul majd el
a középmezőnyből.
nem tudott a vendégcsapat. JP AutoJászberényi KSE - DEAC 84-81
Jászberény: Nelson 16/6, Rakics 9/3,
Wallace 8/3, Lucsics 20/3, Sejfic 17. Csere: Kerpel-Fronius 8/6, Molnár M. 2,
Cseh 4, Bazsó -.

Ács Tibor
Debreceni találattal indult a mérkőzés, de 8-6-nál már a berényi gárda vezetett. Mivel a vendégek sokat hibáztak,
a mieink több labdát elloptak tőlük, így
szép lassan nőtt a távolság és a negyed
végére nyolc pont volt Nelsonék előnye.
A JKSE akarata érvényesült a 2. negyedben is, sőt néha már cifrázásra is futotta, ami emelte a hangulatot. Később tíz
is volt közte, amiből a félidő végére is
megmaradt nyolc (48-40), így a nagyszünetben nyugodtan hallgathatták a
játékosok a második félidőre kiadott
ukázt Lazics mestertől.
A vezetőedző bizonyára továbbra is
nyugodt játékot kért a csapatától, de en�nyire? Ugyanis 3 percig egyetlen egy találatot sem produkáltak a fiúk. Egy darabig
állandósult a 4-5 pontos vezetésünk, ám

Fotó: Gémesi Balázs
Lilov hívta fel magára a figyelmet hárompontosaival. Szerencsére Kerpel-Fronius
is megmutatta, hogy ő is jól ismeri ezt a
dobásnemet. Gyorsan be is szórt kettőt és
egyből nálunk volt az előny, (72-70) de
azonnal egyenlítettek a vendégek. Ezt követően igen izgalmas végjáték szemtanúi
lehettünk. Volt, amikor már csak egyetlen egy ponttal vezettünk, de fordítani

Az első verseny
A nemrég alakult Kolibri SE fiatal tornászlányai átestek a
tűzkeresztségen, azaz túl vannak az egyesület első versenyén.
A fővárosban rendezték április 14-én a Ritmuscsapatok Országos Táncversenyét, ahol a több mint hétszáz induló között ott
voltak a Borics Andrea vezette Kolibri SE versenyzői is. A résztvevők művészi tánc, látványtánc, hip-hop, akrobatikus tánc,
aerodance, show tánc, disco, open és a break kategóriában mérethették meg magukat. A berényiek a látványtáncot választották, és nem vallottak szégyent első versenyükön, hiszen Juhász
Nóri gyermek kategóriában az 5. helyen, míg Montvai Dorina
a juniorok mezőnyében a 7. helyen fejezte be gyakorlatát. Ez
egyben azt is jelentette számukra, hogy kvalifikálták magukat a
Zágrábban rendezendő Európa-bajnokságra.
--Nagyon izgultunk, és féltünk, hogyan is tudnak helyt állni
a lányok, hiszen eddig más sportágban versenyeztek és jeleskedtek. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy sikeresen mutatkoztak be. Mindent megteszünk, hogy lányaink minél közelebb
tudjanak kerülni kitűzött céljaikhoz. – nyilatkozta az egyesület
elnöke Borics Andrea.

Ezzel a győzelemmel választ is kaptunk a bevezetőben írt fejtegetésre, azaz
a JKSE továbbra is tagja maradt az NB
I A-csoportjának, de a debrecenieknek
sem kell aggódniuk, mert elég, ha a következő három meccsből egyet nyernek.
Sőt lehet még ez sem szükséges, mindez a Sopron és a MAFC eredményeitől
függ majd.

